
Panahian.net

علیرضا پناهیان

خالصه متن سلسله جلسات

مسئولیت پذیری و استقالل، 
شاخص اصلی والیتمداری

توضیح: 
این جزوه حاوی خالصه متن سلسله جلسات »مسئولیت پذیری و استقالل، شاخص اصلی 
والیتمداری« می باشد که در ماه محرم سال1400 و در دانشگاه امام علی)ع( برگزار شده و در 

11جلسه ارائه شده است.



فهرست

3 |	جلسه	اول	|	اهمیت	عزت	و	استقالل	برای	انسان	

13 |	جلسه	دوم	|	رابطۀ	مفهوم	استقالل	با	عزت	و	عبودیت		

25 |	جلسه	سوم	|	نتیجۀ	خوب	بودن	بدون	استقالل	و	اخالص			

37 	راه	استقالل	طلبی	ما			 	سر |	جلسه	چهارم	|	دو	مانع	مهم	بر

51 |	جلسه	پنجم	|	مراحل	رسیدن	انسان	به	استقالل	

65 |	جلسه	ششم	|	مسئولیت	پذیری؛	مهارتی	که	ما	را	به	عزت	و	استقالل	می	رساند    

75 |	جلسه	هفتم	|	متقاعدشدن	به	مسئولیت	پذیری،	با	کمک	»علوم	انسانی«	و	دین				

85 			 گی	های	انسان	مسئولیت	پذیر 	مسئولیت	پذیری	و	ویژ |	جلسه	هشتم	|	آثار

101 |	جلسه	نهم	|	توصیف	مسئولیت	پذیری	و	انواع	و	مراتب	آن	

115 	والیت	مداری	 |	جلسه	دهم	|	مسئولیت	پذیری؛	راز

127 |	جلسه	یازدهم	|	پذیرفتن	»مدیریِت	والیی«	چه	سختی	ای	دارد؟ 



3

|	جلسه	اول	|
اهمیت عزت و استقالل برای انسان

 اصلی ترین علت شهادت امام حسین)ع( »حفظ عزت« بود
 مهم ترین عامل عزت یک انسان، استقالِل اوست

تمام دین، رمز و راز رساندِن انسان به این استقالل است 

اصلی	ترین	علت	شهادت	امام	حسین)ع(	»حفظ	عزت«	بود			

أباعبداهلل الحسین، به  أباعبداهلل الحسین، به قیام  را به عزای  گر ماه محرم  ا ماه محرم در اصل، ماه عزت است، 
شهادت أباعبداهلل الحسین می شناسیم، باید بگوییم که اصلی ترین و آخرین علت شهادت أباعبداهلل الحسین)ع( 
کوفه  گر لشکریان  ا ُة« 

َ
ّل الّذِ ا  ِمّنَ »َهْیَهاَت  که فرمود:  بود  کربال  این جملۀ محوری حضرت در  و  بود،  »حفظ عزت« 

کنند، شاید این نبرد رخ نمی داد،  کنند یا وادار به نجنگیدن  می خواستند صرفًا امام حسین  )ع( را وادار به صلح 
شاید راه های دیگری را که امام حسین  )ع( نشان داد، آنها می پذیرفتند. اما گفتند که دستت را به ما بده و ما هم تو 
ُة« حاضرم کشته بشوم اما تن به ذلت 

َ
ّل ا الّذِ را مانند عبد ذلیلی به نزد یزید می بریم! لذا حضرت فرمود: »َهْیَهاَت ِمّنَ

ُة ؛ اللهوف/ص 97 (
َ
ّل ا الّذِ ِة َو َهْیَهاَت ِمّنَ

َ
ّل ِة َو الّذِ

َ
ّل ِعّيِ َقْد َرَکَز َبْیَن اْثَنَتْیِن َبْیَن الّسَ

َ
ِعّيَ اْبَن الّد

َ
 َو ِإّنَ الّد

َ
ال

َ
نمی دهم. ) أ

اصل ماجرای کربال »عزت« است؛ شرایط به گونه ای بود که امام حسین)ع( باید پای عزت خود می ایستادند و ذلت 
در مقابل ظالمان را نمی پذیرفتند، البته در کنارش، عزت برای اسالم و عزت برای مؤمنین هم آفریدند. 
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	کلیدی	بود	اما	محورش	»عزت«	بود 	در	شکل	گیری	این	قیام،	عنصر 	منکر 	به	معروف	و	نهی	از امر

وصیت نامۀ  در  این  و  است  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  »امر  عاشورا  اصل  که  می شود  گفته  اوقات  از  گاهی 
ْن آُمَر ِباْلَمْعُروِف 

َ
أ ِریُد 

ُ
أ ي ص  ِة َجّدِ ّمَ

ُ
أ ْصاَلِح ِفي  ِ

ْ
َما َخَرْجُت ِلَطَلِب ال

َ
که فرمود: »ِإّن أباعبداهلل الحسین)ع( هم آمده 

ْنَهی َعِن اْلُمْنَکر« )بحاراألنوار/ ج44/ص 3۲9( و )المناقب ابن شهرآشوب/ج 4 /ص ۸9( من برای اصالح امت 
َ
َو أ

جدم قیام می کنم، می خواهم امر به معروف و نهی از منکر بکنم... بله، این کاماًل درست است و حضرت هم حرکت 
کنی، یار نداری، با  گفتند: دیگر شما نمی توانید امر به معروف و نهی از منکر  گرفتند و  کردند ولی جلوی حضرت را 
این مردم کوفۀ نامرد، نمی شود برای اصالح امت و برای امر به معروف و نهی از منکر اقدام کرد... لذا وقتی ماجرا به 
اینجا رسید، حضرت فرمود: خب من برمی گردم، گفتند نمی شود برگردی، حاال تکلیف بیعت خودت را روشن کن. 
فرمود من بیعت نمی کنم، گفتند ما تو را دست بسته باید تحویل بدهیم یا سرت را تحویل بدهیم، آن وقت حضرت 

فرمود: پس من می جنگم.

وقتی که امام حسین)ع( را محاصره کردند، درست است که این اتفاق ها در مسیر امر به معروف و نهی از منکر رخ 
داد، ولی مسئله این نبود که بگویند »چون می خواهی امر به معروف و نهی از منکر بکنی، تو را می کشیم!« و ایشان 
گفتند: تو  کشته بشوم. آنها  کنم حاضرم بجنگم و  هم بفرماید: من چون می خواهم امر به معروف و نهی از منکر 
کنی، اما دیگر شما یار نداری... حضرت هم  ، تا برای امر به معروف و نهی از منکر قیام  به اینجا آمدی دنبال یار
کار را نمی کنم. لذا  گفتند: حاال بیا ذلیالنه دستت را بده برای بیعت، فرمود: نه؛ این  فرمود، بله، قبول است. بعد 
شعار امام حسین)ع( که با امر به معروف و نهی از منکر در جریان قیام شروع شده بود، تبدیل شد به »هیهات مّنا 
گر شما برای امر به معروف و نهی از منکر،  گر شما نمی خواهید اصالح بشوید، و ا که ا الّذّله«. معنایش این است 

گر شما می خواهید خلیفه تان همین یزید باشد، ُخب باشد. اما من ذلت نمی پذیرم! کمک نمی کنید، و ا

پس این قیام امام حسین)ع(، محورش »عزت« بود؛ البته شهادت هم در آن رخ داد، جهاد هم در آن رخ داد، هجرت 
هم در آن رخ داد، امر به معروف و نهی از منکر هم در شکل گیری این قیام، عنصر کلیدی بود، مبارزه با ظلم هم در 
. اصاًل تمام دین احیاء شد، والیت و والیت مداری را یاران أباعبداهلل الحسین)ع( به  آن هست و خیلی مفاهیم دیگر
اثبات رساندند، جبهۀ مقابل هم نشان دادند که والیت طاغوت را پذیرفتند و نتایج شوم پذیرفتن والیت طاغوت 
کربال  هم در آن طرف مشخص شد. نتایج نورانی پذیرش والیت ولّی خدا در این طرف هم نشان داده شد، دربارۀ 

خیلی حرف ها می شود زد، حماسۀ عاشورا یک حماسۀ تک ُبعدی نیست، ولی اصل ماجرا سر عزت بود. 

	»مظلومیت	و	عزت	امام	حسین)ع(«
ً
	ابعاد	عاشورا	که	می	پردازیم	باید	»عزت«	هم	لحاظ	بشود؛	مثال 	ُبعدی	از به	هر

که  روضه ای  و  نوحه  هر  می کنیم،  گفتگویی  هر  کربال،  و  عاشورا  دربارۀ  ما  کنیم؟  چه کار  باید  عزت  این  با  ما  حاال 
کنارش، موضوعات  که می کنیم باید »عزت باشد و در  می خوانیم و سینه می زنیم و شعار می دهیم، هر حرکتی 
اظهار  أباعبداهلل الحسین)ع(  به  نسبت  داریم  وقتی  یعنی  أباعبداهلل الحسین)ع(.  به  عاطفۀ  و  عزت  مثاًل  دیگر«؛ 
عاطفه می کنیم، باید یادمان باشد که عزت امام حسین)ع( را حفظ کنیم و بدانیم که امام حسین)ع( می خواهد ما 
گر می خواهیم آدم خوبی بشویم، باید عزت مندانه آدم خوبی باشیم، نه اینکه منهای  هم عزیز و عزت مند باشیم. ا
که از سر ضعف و ترس شان آدم های  عزت، آدم خوبی باشیم، چون منهای عزت، آدم خوب زیاد داریم، کسانی 

خوبی می شوند، آنها به درد امام حسین)ع( نمی خورند. 

که می پردازیم، مثاًل به مظلومیت امام حسین)ع( می پردازیم، عزت باید در آن حفظ  به هر ُبعدی از ابعاد عاشورا 
بشود، به مبارزه با ظلم امام حسین  )ع( که می پردازیم، عزت هم باید در آن لحاظ بشود. یک سالی بود که هم ابتدای 
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سال و هم انتهای سال، دوتا عاشورا داشتیم، آن سال را مقام معظم رهبری می خواستند به نام امام حسین  )ع( 
نام گذاری کنند و انتخاب شان برای شعار سال، فوق العاده انتخاب حکیمانه ای بود؛ فرمودند »سال عزت و افتخار 
کنار نام أباعبداهلل الحسین)ع( کلمۀ »عزت« را آوردند یعنی اینکه ما عزادار هستیم، اما افتخار  حسینی« ایشان در 

می کنیم به این عزت و این حماسۀ بزرگ، به این شخصیت واال مقام.  

همه	انسان	ها	عزت	را	می	خواهند؛	حتی	آدم	های	بد

؛ نه اینکه  کربال بگیریم؟ عزت و خیلی از درس های دیگر کربال است، ما چه درسی باید از  پس عزت، اصل ماجرای 
انسان  عزتمند،  است  موجودی  انسان  باشد.  اصلش  و  درس ها  همۀ  رأِس  در  باید  عزت  کنیم!  حذف  را  عزت 
کاذب  که عزت را می خواهد، ممکن است از راه غلط به دنبال عزت برود، ممکن است سراغ عزت  موجودی است 
، عزت مند بودن  برود، ولی عزت را می خواهد. انسانی که عزیز نیست، انسان منفوری است، در همۀ اعصار و امصار
چیز خوبی است، آدم های بد هم عزتمند بودن را دوست دارند، چاقوکش ها هم عزتمند بودن را دوست دارند، 
منتها مثاًل او ممکن است بگوید »من دوتا قمه بیشتر زدم« و از این  ناحیه بخواهد کسب عزت بکند، ممکن است 
از روی زخم های صورتش بخواهد کسب عزت بکند، یا شخص دیگری ممکن است از روی ُمدل ماشینش کسب 

کسب عزت بکند.  عزت بکند، یکی دیگر ممکن است از روی مدرک تحصیلی اش 

نه	تنها	عزت	مؤمنین	بلکه	عزت	دشمن	را	هم	باید	تا	حد	امکان،	حفظ	کرد

باالخره ممکن است انسان ها درست سراغ عزت نروند، ولی همه عزت را می خواهند. در مورد عزت نمی خواهیم 
کنیم؛  حفظ  باید  نود،  دقیقۀ  تا  هم  را  اسالم  دشمنان  عزت  حتی  ما  است،  مفصل  خیلی  حرف  کنیم،  صحبت 
أمیرالمؤمنین)ع( عمربن عبدود را زمین زد ولی زره اش را در نیاورد، می توانست به غنیمت ببرد، معمواًل در جنگ ها 
این کار را می کردند، آن هم زره گران قیمتی بود.  همه فریاد زدند چرا زره اش را برنمی داری؟ أمیرالمؤمنین علی  )ع( به 
محضر رسول خدا)ص( آمد، رسول خدا هم این سؤال را پرسیدند، أمیرالمؤمنین فرمود: رئیس قبیله بود، خواستم 
عزِت رئیس  قبیه گی اش را حفظ کنم. او دشمن ما بود و برای جنگ آمده بود، من هم ابتدا دعوتش کردم، اما قبول 

نکرد و باالخره کشته شد. اما او رئیس  قبیله بود و در قبیله اش آدم محترمی بود.

کنند. خیلی ها در  که می خواستند عزت امام حسین)ع( را لکه دار  یکی از داغ های سنگین ما در عاشورا این است 
که نزدیک شدند برای بی حرمتی کردن نسبت به عزت  ، اما بعضی ها  کردند، از حرمله تا شمر عاشورا جنایت هایی 

که آنًا نابود شدند، خدا هم دیگر تحمل نکرد.   أباعبداهلل الحسین)ع(، در مواردی ذکر شده است 

که عزت قاتل ایشان حفظ بشود، البته به  عزت، ماجرای عجیبی دارد؛ أمیرالمؤمنین علی  )ع( هم دستور دادند 
که »ُمثله اش نکنید، قطعه قطعه اش نکنید، فقط یک ضربه به او  این تعبیر نفرمود، بلکه تعبیر حضرت این بود 
بزنید...« آدم یک سگ هار را هم می کشد ُمثله نمی کند. عزت آدم بدها را باید حفظ کرد، این قدر رسول خدا)ص( 

که ُپررو شدند و این داستان ها را شما می دانید. کرد  عزت خیلی از منافقین را حفظ 

عزت خیلی مسئلۀ مهمی است، عزت جامعۀ اسالمی خیلی مهم است، عزت خود مؤمن خیلی مهم است، البته 
کوتاه بیاید و ببخشد، اما در مقابل دشمنان  گرفت، گاهی آدم باید جلوی مؤمنین  عزت را نباید با تکبر اشتباه 
را جلوی دشمن  به واسطۀ سیاست مدارانش، عزت خودش  گر یک جامعه ای  ا بیرونی، عزت خیلی مهم است. 
را حفظ  نابود می کند؛ می گوید چرا عزت خودت  نابود شد اصاًل تعجب نکنید، خدا  گر این جامعه  ا حفظ نکند 

نکردی؟ دیگر پیش من چه چیزی داری؟
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مهم	ترین	عامل	عزت	یک	انسان،	استقالِل	اوست

که در این صورت ذلیل خواهد شد. این  ، آدم نباید به خاطر حفظ عزتش، امر خدا را زمین بیندازد  از طرف دیگر
عزت ممکن است از طریق درست به دست بیاید یا از طریق غلط به دست بیاید. اصلی ترین پایگاه عزت مندی 
یک انسان کجاست؟ دارایی هایش است؟ نه، توانایی هایش است؟ نه، اصلی ترین پایگاه عزت یک انسان چیست؟ 
مهارت هایی است که انسان کسب کرده است؟ نه، دارایی علمِی اوست؟ نه، چه چیزی عزت آفرین است؟ دارایی، 
توانایی، زیبایی و... اینها همه اش می تواند برای انسان عزت آفرینی بکند، حاال به صورت صادق یا کاذب، موقت و 
، عمیق یا سطحی و... فعاًل به اینها کاری ندارم، ولی مهم ترین عامل عزت یک انسان چیست؟  گذرا یا دائمی و پایدار
که ما به  کنید خیلی از دارایی هایی  نه دارایی هایش است نه توانمندی هایش، بلکه استقاللش است. شما فکر 
آن می نازیم حیوان ها هم دارند و بعضًا بهتر از ما دارند، ولی حیوان، باالخره حیوان است و اسمش را هم به کسی 

بگویی، انگار فحش داده ای.

گر یک مسیر را یک بار برود، دیگر گم نمی کند و می تواند برگردد؛ هرچقدر  مثاًل حمار یک توانایی و مهارتی دارد که ا
هم که این مسیر پیچیده باشد، مثل این است که بگوییم یک نوع »جی پی اس« یا سیستم مسیریابی پیشرفته 
در مغز او وجود داشته باشد! حمار این دارایی و توانایی را دارد، اما چون استقالل ندارد، ارزشی هم ندارد، این 
توانایی اش عزت آفرین نیست، نه ارزش دارد و نه عزت آفرین است، او حیوان است و مال خودش نیست و این 

مهارت را هم خودش به دست نیاورده است.

	آن	لذت	نمی	برند بعضی	ها	خیلی	چیزها	دارند	اما	چون	استقالل	ندارند	از

که خیلی چیزها را دارند اما چون استقالل ندارند از آن داشته ها لذت نمی برند. ممکن  خیلی ها از آدم ها هستند 
است گاهی چند نفر تشویقش کنند، برایش کف بزنند و یک احساس خوبی به او دست بدهد، اما چند دفعه این 
احساس به او دست می دهد دیگر این احساس خوب هم به سراغش نمی آید. استقالل خیلی مهم است، انسان 
موجود عزت طلبی است، پایگاه اصلی عزتش هم »استقالل« است؛ یعنی اینکه خودش باشد، کسی او را وادارش 
کسی نترسد. بخشی از این استقالل را اسمش را  کسی نباشد، آویزان نباشد، از  نکند یا هولش ندهد، وابسته به 
»آزادی« گذاشته اند. دیده اید آزادی چقدر برای انسان ها مهم است، بردگی، اسارت، چقدر کلمات بدی هستند، 

چقدر برای یک انسان، حالِت بدی هستند

	استقالل	انسان	را	نشان	می	دهد 	آزادی	دارد	/	»آزادی«	یک	بخشی	از 	از استقالل،	معنایی	جامع	تر

تازه »آزادی« یک بخشی از استقالل انسان را دارد نشان می دهد، استقالل، معنایی جامع تر از آزادی دارد. »استقالل 
آزادی؛ آن هم در  را می گذارند  را انجام بدهی(« اسمش  اینکه یک عملی  اراده )برای  یا »استقالل در  در انتخاب« 
ارتباط با جامعه. استقالل داشتِن یک انسان خیلی برای انسان مهم است، البته مفهوم »آزادی« را خیلی حلوا حلوا 
می کنند و تکرارش می کنند، منتها این بخشی از استقالل یک انسان است، همۀ استقالل را معمواًل در این جهان ما 

گر آدم ها مستقل بشوند، طبیعتًا برای طواغیت جهان، شاخ می شوند. زیاد درباره اش حرف نمی زنند. چون ا

گر  ا و  می کنم  قبول  باشد  مخلصانه  گر  »ا می فرماید  خداوند  چرا  ببرد،  خدا  خانۀ  دِر  را  خوبی ای  یک  انسان  گر  ا
مخلصانه نباشد قبول نمی کنم«؟ خیلی جالب است، چون خوبِی بدون استقالل، به درد نمی خورد، برای چه 
کسی این را انجام دادی؟ اخالص هم دوباره معنایش »استقالل« است، یعنی خدایا فقط برای تو. اینکه تو واقعًا 
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گر به طمِع چیزی یا برای خوشایند دیگران کاری انجام بدهی،  از دیگران »مستقل« باشی، می شود اخالص. مثاًل ا
دیگر تو مستقل نیستی، وابسته هستی؛ وابسته به هرچیزی یا به هرکسی! 

ین« )غررالحکم/ص44(  به تعبیر دیگر و به زبان امروز ما یعنی  الّدِ َغاَیُة  ْخاَلُص   ِ
ْ

امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »ال
»غایت دین، استقالل از غیرخداست« و به زبان انسانِی کلمه، یعنی همان استقالل انسان. 

از  از پایگاه های استقالل و یکی  بحث امسال ما در این جلسات، دربارۀ استقالل نیست، بلکه می خواهیم یکی 
کنیم، البته ممکن است باز هم در جلسات بعد، مجبور  که استقالل را تمرین می کنیم، درباره اش بحث  جاهایی 

بشویم در مورد استقالل حرف بزنیم.

بعضی	ها	وابستگی	و	ضعف	را	تئوریزه	می	کنند؛	ضعفی	که	استقالل	آدم	را	می	گیرد

این »استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی« که شعار مملکت ما شده است، خیلی شعار هوشمندانه و حکیمانه ای 
نوشت.  می شود  آن  شرِح  در  کتاب  صدتا  چون  است  حکیمانه  حکیمانه.  هم  است  هوشمندانه  هم  است، 
هوشمندانه است چون در صدر قرار گرفته است، حتی قبل از آزادی. ممکن است مراتبی از آزادی را به شما بدهند 
ولی استقاللت را بگیرند. مراقب باش خامت نکنند و فریبت ندهند. اول استقالل مهم است، بعد یک جلوه ای از 
که  کید می شود اما نمی گویند  که بر آزادی تأ این استقالل می شود آزادی. این در دنیای امروز ما رسم شده است 

این آزادی هم در استقالل هست. 

انسان باید موجود مستقلی بشود، پدر و مادرهای محترم باید بچه ها را مستقل بار بیاورند، مملکتی که می خواهد 
مستقل باشد باید همۀ آدم هایش مستقل باشند، باید آدم هایش وابستگی نداشته باشند. بعضی ها وابستگی و 
ضعف را تئوریزه می کنند؛ ضعفی که استقالل آدم را می گیرد، مثاًل تحت عناوین مختلف، به سمت سازش می روند 
و می گویند »یک کمی از استقالل مان بزنیم بلکه رفاه داشته باشیم، بلکه پیشرفت اقتصادی یا حتی علمی داشته 
که استقالل خودش را از دست داد، دیگر خدا نمی گذارد به پیشرفت یا آن مقاصد  باشیم!« اینها نمی دانند کسی 

دیگرش برسد؛ مخصوصًا مؤمنین که خدا از آنها انتظار بیشتری در باب استقالل دارد.

	اهمیت	دارد؟ 	آیات	قرآن	هم	»استقالل«	این	قدر آیا	در

گر استقالل این قدر مهم است، باید در آیات کریمۀ قرآن هم اهمیت  آن معلوم باشد. همیشه هر حرفی را هرکسی  ا
گر یک موضوع مهمی باشد  زد و گفت که »این خیلی مهم است« بگویید: این را در قرآن به من نشان بده ببینم؛ ا
باید قرآن، خیلی مهم به آن پرداخته باشد! در قرآن، خیلی مهم به موضوع استقالل پرداخته شده است؛ حتی 
استقالل گاهی قبل از ایمان به خدا و بندگی خدا در قرآن آمده و بسیار معنادار هم آمده است. مثاًل می فرماید: »َو 
اُغوت « )نحل/36( خدا را بندگی کنید و از طاغوت اجتناب  ِن اْعُبُدوا اهلَل َو اْجَتِنُبوا الّطَ

َ
ٍة َرُسواًل أ ّمَ

ُ
َلَقْد َبَعْثنا في  ُکّلِ أ

کنید. اجتناب از طاغوت یعنی استقالل خودت را حفظ کنید و عبد کسی غیرخدا نشوید. 

کسی   َتُکْن َعْبَد َغْیِرَك َو َقْد َجَعَلَك اهلُل ُحّرا« )تحف العقول/77( عبد 
َ

اینکه أمیرالمؤمنین علی  )ع( می فرماید »َو ال
که بیان شد، آزادی هم در واقع یک  نشو، خدا تو را آزاد آفریده است. این هم باز یعنی همان استقالل. همان طور 

جلوه و یک تعبیری از همان استقالل است. 
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طاغوت یعنی کسی که طغیان می کند، از حد خودش تجاوز می کند و می خواهد هرچیزی را از تو بگیرد؛ یعنی کسی 
که به تو زور می گوید و به نوعی استقالل تو را می خواهد بگیرد. 

	بازگشت	ما	به	سوی	خودش	بیان	فرموده 	طاغوت«	را	مقدم	بر خدا	»اجتناب	از

بازگشت  از  را حتی قبل  از طاغوت«  که خداوند متعال، »اجتناب  را مثال می زنم  قرآن  آیات  از  نمونه  اینجا دو  در 
ناُبوا ِإَلی 

َ
ْن َیْعُبُدوها َو أ

َ
اُغوَت أ ذیَن اْجَتَنُبوا الّطَ

َ
به سوی خدا بیان فرموده است. یکی این آیه است که می فرماید: »َو اّل

که بندگی اش بکنند، یعنی بندگی اش  که اجتناب می کنند از طاغوت  ْر ِعباِد« )زمر/17( آنهایی  اهلِل َلُهُم اْلُبْشرى  َفَبّشِ
نمی کنند، بعد می فرماید: »َو أنابوا الی اهلل« یعنی إنابه و بازگشت به سوی خدا را بعد از اجتناب از طاغوت آورده است. 

که در واقع آیۀ دوِم آیة الکرسی هست، اجتناب از طاغوت را با تعبیِر »کفر به طاغوت« باز هم اول  در آیۀ دیگری 
اُغوِت َو ُیْؤِمْن ِباهلِل« )بقره/۲56(  ْشُد ِمَن اْلَغّيِ َفَمْن َیْکُفْر ِبالّطَ َن الّرُ یِن َقْد َتَبّیَ ْکراَه ِفي الّدِ آورده است و می فرماید: »ال ِإ
این کفر به طاغوت یعنی همان استقالل »فقد اسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثقی« کسی که این چنین باشد، او تمسک کرده 

است به عروة الوثقی.

کید می ورزند که جایگاه خاصی  اینجا خیلی مفسرین سِر »کفر به طاغوت« که مقدم بر ایمان به خدا شده است، تأ
دارد و بحث آن خیلی مفصل است. وقتی که خدا می فرماید »عبد کسی دیگر نباش« این قدر در این باره حساس 
کند بندۀ او شده است!  گوش  کسی را  که حرف  که در روایت هست »من أصَغی إلی ناطٍق فَقد عَبَده« کسی  است 
گر حرف گوش بدهید به معنای  پس ما چطوری باهم حرف می زنیم و می شنویم؟ می فرماید: حرف بشنوید، ولی ا
کردی به بنده شدن! حاال من  گوش بدهم« از االن شروع  که »من باید حرف او را  اینکه به او یک برتری ای بدهی 
از  کردن ابتدایی اش استقالل خودت را  گوش  کردی! در مرحلۀ  که اجرا  شاید اجرا نکردم! ُخب یک وقت دیدی 

گفتن، به خودت برتر دیدی؟ مگر اینکه او حرف خدا را بزند.  دست دادی، تو اصاًل چرا او را در مقام سخن 

	می	گیریم؟ طبق	آیه	قرآن،	خدا	امتحان	می	گیرد	تا	ببیند:	1.	آیا	جهاد	می	کنیم؟	2.	آیا	تحت	نفوذ	کسی	قرار

ذیَن جاَهُدوا ِمْنُکْم َو َلْم 
َ
ا َیْعَلِم اهلُل اّل ْن ُتْتَرُکوا َو َلّمَ

َ
ْم َحِسْبُتْم أ

َ
در قرآن یک تعبیری داریم به نام ولیجه. می فرماید »أ

که بر روی آدم، صاحب نفوذ  کسی  ِخُذوا ِمْن ُدوِن اهلِل َو ال َرُسوِلِه َو اَل اْلُمْؤِمنیَن َولیَجًة« )توبه/16( ولیجه یعنی  َیّتَ
گوش می کنی؟ ولیجه به این می گویند.  باشد، چرا او بر روی تو نفوذ دارد؟ چرا هرچه می گوید 

که معلوم بشود تو ولیجه داری یا نداری؟ در  کردید من امتحان تان نمی کنم  خداوند در آیۀ فوق می فرماید: فکر 
این آیه، فلسفۀ امتحان خدا دو چیز ذکر شده است: یکی اینکه خدا امتحان می کند ببیند جهاد می کنی یا نه؟ 
یکی دیگر اینکه امتحان می کند ببیند تو تحت تفوذ کسی قرار می گیری یا نه؟ تو نباید تحت نفوذ کسی غیر از خدا 

و رسول و مؤمنین، قرار بگیری. در روایت می فرماید: مؤمنین یعنی اهل بیت)ع(

آیا	نباید	استقالل	مان	را	نسبت	به	خدا	حفظ	کنیم؟

کنیم، آیا نباید استقالل مان را  که مطرح می شود این است: ما استقالل مان را نسبت به همه باید حفظ  سؤالی 
که االن می خواهم بگویم تا آخرین جلسۀ این بحث  کنیم؟ نکته اینجاست؛ این نکته ای را  نسبت به خدا حفظ 
گفتنش سخت است؟  کرد. می خواهیم ببینیم چرا این را اهل عالم نمی فهمند؟ چرا  درباره اش صحبت خواهیم 
استقالل شما ارزشمند است، عزت شما ارزشمند است، عزت را از هر دارایی  و توانایی ای بگیری، بدون استقالل، 



| جلسه اول |
اهمیت عزت و استقالل برای انسان

9

ارزش ندارد، حتی عزت را از کارهای خوب هم بگیری، بدون استقالل ارزش ندارد چون می شود عمِل خوب بدون 
کار خوب انجام بدهی.  اخالص! باید مستقل باشی و 

آدم باید نسبت به همه مستقل باشد و هیچ کسی را بندگی نکند؛ جز خدا. آیا پیش خدا باید وابسته باشیم؟ پیش 
خدا باید ذلیل باشیم؟ آیا خدا نمی خواهد استقالل ما را رعایت بکند؟ 

	عبد	خدا	باشی	خدا	استقاللت	را	حفظ	می	کند گر ا

گر عبد  دوستان، می دانید عبد خدا شدن معنایش چیست؟ عبد هرکسی باشی استقاللت را از بین می برد، اما ا
خدا باشی خدا استقاللت را حفظ می کند، خدا عزتت را حفظ می کند. اینکه می گویند »وابسته باش به خدا« برای 
اینکه خدا تنها موجودی است که در عین وابستگِی تو به او، به تو استقالل می دهد، تو را مستقل بار می آورد، نبین 
به تو گفته اند »عبد خدا بشو« عبد خدا ذلیل نیست، در جانش عزیز است، تو دائمًا به خدا نیاز داری که خدا دائمًا 

استقالل تو را حفظ کند. 

تو نیاز داری به وابستگی به خدا، و این خدا بلد است استقالل تو را حفظ کند. او »رّب« است و می تواند استقالل 
ْمنا َبني  آَدَم« )اسراء/70( تو را حفظ کند کمااینکه فرموده است: »َو َلَقْد َکّرَ

کنار بگذاریم و دیگر  که رسیدیم »استقالل را  که ما نسبت به همه باید مستقل باشیم، اما به خدا  این طور نیست 
وابسته بشویم« اینکه »ما عبد خدا هستیم و در مقابلش ذلیل هستیم« می دانید این عبد و ذلیل یعنی چه؟ 
جدای از اینکه نسبت به همۀ عالم، تو را عزیز و مستقل و باصالبت می کند، تو را مستقل و نترس از همۀ عوامل 
ترسانندۀ در عالم قرار می دهد، تو را نسبت به همه چیز غنی می کند، حتی در برابر خودش هم تو را مستقل نگه 
که روی پای خودت بایستی، به همین دلیل می توانی عاشق خدا بشوی، و به او مقرب بشوی، تا آنجا  می دارد 
کار  کنار من! این چه تعبیری است خدا به  که می فرماید: »فی مقَعِد ِصدٍق ِعنَد ملیٍک ُمقتدر« بیا اینجا بنشین 
می برد؟ آدم از شدت هیجان، بیهوش می شود،اصاًل آدم می میرد! خدا می فرماید: من ملیک مقتدر هستم، بیا 
کنار من، باهم بنشینیم. تو را همنشین خودش می کند! تو مدام می گویی »من ذلیلت هستم...« او  اینجا بنشین 

می فرماید: بیا من تو را عزیزت می کنم! 

معنای	»عبِد	خدا	شدن«	این	نیست	که	استقاللت	را	از	دست	بدهی	

کسی دیگر  که تو عبد  عزت مال خدا است و خدا آن را به مؤمنین می دهد. عبد خدا شدن معنایش این نیست 
نشوی، استقاللت را در مقابل کسی دیگر از دست ندهی اما استقاللت را در مقابل خدا از دست بدهی! ظاهِر ماجرا 
که خدا تو را مستقل  که شما استقاللت را در مقابل خدا از دست می دهی، ولی باطن ماجرا این است  این است 
می آفریند. ُخب آیا ممکن است من مستقل بشوم ولی از خدا ِبُبرم؟ نه، تو فقط در شرایطی از خدا می ُبری و قهر 
می کنی و مثل فرعون »أنا رّبکُم األعلی« می گویی که وابسته شده باشی و ذلیل شده باشی و دنبال عزت از راه غلط 

گرفته باشی. رفته باشی و اشتباه 

وقتی از غیرخدا مستقل شدی و فقط وابسته به خدا شدی، آن وقت چه می شود؟ خدا مستقلت می کند به طوری 
که روی پای خودت بایستی، آن وقت می شوی عاشق خدا، می شوی دیوانۀ خدا، می شوی خواستار خدا. اصاًل 
شما در این رابطۀ عبد و موال یک مقدار دقت کنید، چرا رابطۀ بین ما و خدا در هیچ رابطۀ بین عبد و موالیی در دنیا 
دیده نمی شود؟ موالها در دنیا، معمواًل عبدها را خفه می کنند، آنها را می کشند، نفهم بار می آورند. ولی این موال با 
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عبد خودش چه می کند؟ عبد خودش را به مقام »راضّیًة مرضّیة« می رساند! راضیًة مرضیه یعنی به جایی برسی 
که ما از همدیگر راضی باشیم، می دانید این یعنی چه؟ یعنی مِن خدا یکی، تو هم یکی. راضیًة مرضّیة، یعنی ما از 
، این قدر سطح باال در کنار خودت قرار نده. می فرماید من که به  همدیگر راضی هستیم. خدایا این جوری من را نبر

« )قمر/55(. تو گفتم آخرسر می خواهم تو را کجا ببرم! »في  َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملیٍك ُمْقَتِدٍر

ببینید خدا انسان را به چه شکوهی می رساند! آفرینندۀ همۀ عالم، تو را به اندازۀ خودش باعظمت خواهد کرد. تو 
هم وحید خواهی شد، تو هم یگانۀ عالم خواهی شد، هیچ تعارضی هم با بودن دیگرانی که هرکدام از آنها مستغرق 
خدا هستند و از خدا این عظمت را دریافت کرده اند ندارد. تو می گویی »خدایا من عبد تو هستم« بعد خدا برایت 

چه کار می کند، چه عزتی به تو می دهد! 

	و	هرچه	گفت	فقط	اجرا	کن 	بگذار اطاعت	از	خدا	یعنی	»برنامۀ	خدا	را	بفهم	و	اجرا	کن«	نه	اینکه	فهمت	را	کنار

که می  فرماید: »عبدی أطعنی« بندۀ من، از من اطاعت  در حدیث قدسی آمده از خداوند متعال نقل شده است 
، یک کلمۀ اطاعت را می شنوند  کن. اینکه »برنامۀ اطاعت خدا چیست؟« خودش یک راز مهم است. بعضی ها از دور
گوش می کنم؛ یعنی  که اطاعت بد است چون فکر می کنند این طاعت یعنی »هرچه تو بگویی من  و فکر می کنند 
که اطاعت از  گفتی، بگویم چشم!« او نمی فهمد  کنار بگذارم، و هرچه تو  کنار بگذارم، انتخابم را  من فهم خودم را 
خدا یعنی برنامۀ خدا را اجرا کن و  البته فهم این برنامه خیلی مهم است. متأسف هستم برای همۀ دانش آموزانی 
که دین برای آنها بد آموزش داده شده است، دین در جامعۀ ما بد آموزش داده می شود، دین در جامعۀ ما بد 

تبلیغ می شود. 

کن. بعد می فرماید: »أجعلک مثلی« من تو را مثل  پس وقتی می فرماید »عبدی اطعنی« یعنی برنامۀ من را اجرا 
که هرگز نمی میرم، تو را حّیی قرار  خودم قرار می دهم! »أنا حّیٌ ال أموت، اجعلک حّیًا الیموت« من حّیی هستم 
که فقیر نمی شوم، تو را  ، أجعلک غنّیًا ال تفتقر« من غنی ای هستم  که هرگز نمی میری، »أنا غنّیٌ ال افتقر می دهم 
که دیگر فقیر نشوی. »أنا مهما أشاء یکن« من هرجوری دلم می خواهد هستم، »أجعُلَک  غنی ای قرار می دهم 
که هرچه خواستی بشوی. این غیر از استقالل، چه معنایی دارد؟  مهما تشاء یکن« تو را آن جوری قرار می دهم 
ببینید چقدر باشکوه است! )َعبدي أِطعني أجَعلَك ِمثلي، أَنا َحّيٌ ال أموُت، أجَعُلَك َحّیًا ال َتموُت، أَنا َغِنّيٌ ال أفَتِقُر 
َنا َغِنّيٌ 

َ
، أَنا َمهما أَشأ َیُکن، أجَعُلَك َمهما َتَشأ َیُکن ؛ مشارق أنوار الیقین /ص104( و )َیا اْبَن آَدَم أ أجَعُلَك َغِنّیًا ال َتفَتِقُر

 َتُموُت 
َ

ْجَعْلَك َحّیًا ال
َ
َمْرُتَك أ

َ
ِطْعِني ِفیَما أ

َ
ُموُت أ

َ
 أ

َ
َنا َحّيٌ ال

َ
 َتْفَتِقُر َیا اْبَن آَدَم أ

َ
ْجَعْلَك َغِنّیًا ال

َ
َمْرُتَك أ

َ
ِطْعِني ِفیَما أ

َ
ْفَتِقُر أ

َ
 أ

َ
ال

ْجَعْلَك َتُقوُل ِلَشْي ٍء ُکْن َفَیُکوُن ؛ عده الداعی/ص310(
َ
َمْرُتَك أ

َ
ِطْعِني ِفیَما أ

َ
ْي ِء ُکْن َفَیُکوُن - أ

َ
ُقوُل ِللّش

َ
َنا أ

َ
َیا اْبَن آَدَم أ

از بردگی در بیاییم بیرون، از ذلیل بودن در بیاییم بیرون، تربیت های ذلیل کننده را دور بریزیم. می فرماید: اسیر 
هوی و هوس خودت نشو، برای اینکه من می خواهم تو را مستقل کنم... از همین جا شروع می شود. حاال برای 
رساندن انسان به این استقالل، خدا چه نقشه هایی دارد؟ إن شاءاهلل از جلسۀ بعد شروع می کنیم به توضیح 

این مطلب.

نقشۀ	خدا	برای	عبودیت	نکردِن	غیرخدا	و	عبودیت	خودش،	این	است	که	»من	مستقل	باشم«

پس نقشۀ خدا برای عبودیت نکردِن غیرخدا و عبودیت خودش، این است که من مستقل باشم. اما خدا چگونه 
به ما دستور می دهد و در عین حال ما را مستقل بار می آورد؟ چگونه ما باید ذلیل خدا بشویم اما در واقع ذلیل 
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نمی شویم، بلکه خیلی هم عزیز می شویم! چگونه ما باید حرف گوش کِن خدا بشویم اما بعد خودمان مثل خدا 
می شویم! این ماجرایش چیست؟ 

مهم ترین عامل عزت بخش در تاریخ حیات بشر و مهم ترین معلم عزت، امام حسین)ع( است. مهم ترین پایگاه 
عزت هم، استقالل روحی است، تمام دین، رمز و راز رساندِن انسان به این استقالل است، در میان دین یک گوهر 
ک، بیش از همۀ قسمت های دین، ما  ک هست-که شب های آخر به آن بیشتر خواهیم رسید- آن گوهر تابنا تابنا

را به این استقالل می رساند. 

خدا به ما اراده داده، قدرت داده، فهم داده، ما باید به اوِج اوِج آزادی برسیم، این می شود آن اوج شکوفایی، 
می شود آن اوج استقالل. خداوند، امام حسین)ع( را قربانِی یک مفهوم اندک نمی کند، خدا کربال را برای دادن یک 
درس سادۀ همه فهم و پیش پا افتاده، قرار نداده است. حرکت أباعبداهلل الحسین  )ع( را به »مبارزه با ظلم« محدود 
کربال است، اصاًل چرا می خواهی مبارزه با ظلم بکنی؟ به خاطر  نکنیم، مبارزه با ظلم یک بخش اندکی از ماجرای 

اینکه ظالم، عزت تو را می گیرد. ُخب همین را بگو! 

حتی	»مبارزه	با	ظلم«	هم	بدون	حفظ	عزت،	ارزش	ندارد

کرد ولی آدم ذلیلی بود و بعد هم عزت خودش را حفظ نکرد و عزت دیگران را حفظ  کسی مبارزه با ظلم  گر یک  ا
نکرد، این چه مبارزه با ظلمی است، چه ارزشی دارد؟ مبارزه با ظلم، خوب است اما هر خوبی ای که استقالل و عزت 
و اخالص و تقرب در آن نباشد، ارزشی ندارد. قرآن می خوانی؟ نماز می خوانی؟ حج می روی؟ اخالق داری؟ اخالق 
ک بر سر اخالق خوِب آدم ذلیِل ضعیِف  که مستقل نیست، مخلص خدا نیست، چه ارزشی دارد؟! خا آدم ذلیلی 

زبون! همۀ خوبی ها بدون آن عزت، استقالل و تعبیر دینی اش که »اخالص« است، قبول نمی شود. 

وقتی تو مبارزه با ظلم می کنی باید بگویی چرا مبارزه با ظلم می کنی؟ برای اینکه ظالم، عزت انسان ها را لکه دار 
کنی و زیر بار ظلم نروی! بله،  می کند، برای اینکه تو فرد عزتمندی هستی و می خواهی استقالل خودت را حفظ 
بلکه استقالل و عزت  نه تنها استقالل و عزت خودت،  با ظلم،  ارزش دارد. آن وقت خودت در مسیر مبارزه  این 
کرد. ایشان صداقت  دیگران را هم رعایت می کنی، مثل أمیرالمؤمنین که عمربن عبدود را کشت اما عزتش را حفظ 
که عبد  خودش را در مبارزه با ظلم، نشان داد. چرا؟ چون فلسفۀ مبارزه با ظلم همین استقالل انسان ها است 
غیرخدا نشوند. آن وقت اثر این استقالل هم، عزت است، پس خود من باید االن عزت عمربن عبدود را حفظ کنم، 

کنم.  گر فلسفه ام برای ظلم ستیزی این است، باید فلسفه ام االن حفظ  ا

که نماز رکِن رکین دین است و خیلی مهم  کشته شد. بله؛ البته درست است  نگوییم امام حسین)ع( برای نماز 
کمرشان بزند، این  که نماز هم می خوانند، نماز به  ک برسر آدم های ذلیِل غیرمستقِل عبِد طاغوتی  است، اما خا
و می ترسی  از دشمن خدا حساب می بری  نماز می خوانی؟  کی هستی داری  فایده ای دارد؟ عبد  نمازشان چه 
آن وقت رفته ای سِر نماز ایستاده ای؟ این حرف از آن حرف های ُرک و صریح است که یک دفعه ای بعضی ها را به هم 

گیرپاژ می کنند، قاطی می کنند. گر متحّجر به الفاظ باشند، اینجاها  می ریزد. بعضی ها ا

چرا  ندارد.  ارزش  پس  نمی شود؛  قبول  غیرمخلصانه  عمل  »اخالص«  می شود  دینی اش  تعبیر  انسان  استقالل 
بعضی ها از این حرف ها یک دفعه ای وحشت زده می شوند؟ اخالص یعنی اینکه عبد غیرخدا نباش، انگیزه ات فقط 
گر انگیزه ام فقط به خاطر تو باشد، یعنی من از دیگران مستقل شده ام و عبد و  به خاطر خدا باشد، ُخب، خدایا ا

ذلیل دیگران نیستم، حاال باید عبد و ذلیل تو باشم؟



مسئولیت پذیری و استقالل، شاخص اصلی والیتمداری

1۲

محرم 1400

	می	آورد	 	عبد	خدا	باشی،	خدا	تو	را	مستقل	بار گر ا

گر عبد و ذلیل خدا باشی، وابستۀ خدا باشی، خدا خودش بنده پروری می داند. خدا چه کار  ببینید راز اینجاست؛ ا
می کند؟ تو را مستقل بار می آورد. خدا یک جوری فرمان می دهد و یک جوری مجازات می کند که استقاللت را حفظ 
می کند، اصاًل تو را در جهت استقالل پرورش می دهد. إن شاءاهلل در جلسات بعد، خواهیم گفت که خدا چگونه با 
دین خودش استقالل انسان را حفظ می کند، اصاًل جنِس اطاعت از خدا، با اطاعت از غیرخدا فرق می کند و خدا 
هم جنِس دستور دادنش فرق می کند با دستور دادن دیگران. تا جلسۀ آخر بحث، به این رازها می خواهیم پی 

گر شما مؤمن و مسلمان و نمازخوان باشی ولی این راز برایت معلوم نباشد، معلوم نیست به کجا بروی؟   ببریم، ا

امام حسین)ع( در راه کربال یارانش را غربال کرد. حتی شب عاشورا هم چراغ خیمه را خاموش کرد و فرمود:  هرکسی 
می خواهد برود... امام حسین)ع( نمی خواست یارانی مثل یاران أمیرالمؤمنین)ع( و امام حسن)ع( داشته باشد، 
که مستقل باشند. حتی امام حسین)ع( آنها را از خودش هم مستقل  یاران ناب می خواست، یارانی می خواست 
آیا  گر شما در خیمۀ امام حسین)ع( بودید،  گذاشتم، بروید... چقدر سخت است! ا آزاد  را  کرد، فرمود: من همه 

گر می خواهید بروید...«   تحمل می کردید امام حسین به شما بگوید »ا
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|	جلسه	دوم	|
رابطۀ مفهوم استقالل با عزت و عبودیت 

 چطور می شود در عین وابستگی به خدا، استقالل هم داشت؟
 اخالص یعنی تحت تأثیر هیچ چیزی نیستی و مستقل هستی

خدا نمی خواهد کسی بدون استقالل و تحت تأثیر جّو، خوب بشود

	نمی	شود	دین	را	برایش	مطرح	کرد					 فرد	یا	جامعه	ای	که	عزت	خودش	را	حذف	کند،	دیگر

کید بر عزت، جان دادن برای حفظ عزت، فدا شدِن دیگران  که پیام اصلی عاشورا تأ کردیم  در جلسه قبل، عرض 
برای عزت امام و جان دادِن امام برای تن به ذلت ندادن است. بین ظلم و ذلت، یک تفاوت ظریفی وجود دارد؛ 
گاهی از اوقات انسان مظلومیت را به دلیل مصالحی تحمل می کند. عزت  ذلت را انسان هیچ وقت نمی پذیرد اما 

خیلی مقولۀ باالیی است.

کنند دیگر نمی شود دین را  گر یک انسان یا یک جامعه، این ارزش را حذف  که ا عزت، برترین ارزش انسانی است 
در آن جامعه مطرح کرد، خیلی از قسمت های اصلی دین دیگر به درد آن فرد یا جامعه نمی خورد، چون بسیاری 
از قسمت های اصلی دین برای حفظ این عزت است. وقتی یک جامعه ای عزت را از دست داد، یا وقتی یک فرد، 

عزتش را در نظر نگرفت یعنی حاضر است عبد بشود، حاضر است ذلیل بشود؛ این می شود عبد غیر خدا. 
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	بین	می	برد ،	عزت	انسان	ها	را	از طاغوت	و	استکبار

َطاُعوُه ؛ زخرف/54( 
َ
 َقْوَمُه َفأ

ّ
فرعون قومش را استخفاف می کند و ذلیل می کند تا بر آنها سوار بشود. )َفاْسَتَخَف

اینکه می فرماید »أِن اعبدوا اهلل و اجَتِنبوا الّطاغوت« )نحل/36( اجتناب از طاغوت به خاطر این است که طاغوت 
طغیان می کند و عزت تو را از بین می برد. 

یک مثال بزنم؛ جریان استکبار جهانی و جریان صهیونیست ها، خیلی از دانشمندان و نخبگان جهان را جذب 
و  باسواد  بردۀ  و  ذلیل  را  آنها  که  می بینیم  کلی  نگاه  یک  در  ولی  می دهند،  حسابی  پول  هم  ایشان  به  می کنند 
مرفِه نظام سلطه قرار دادند. اینها از یک محدوده ای بیشتر حق اعتراض ندارند، حق تصمیم گیری ندارند، حق 
تأثیرگذاری بر سیاست مداران بزرگ جهانی را ندارند.  البته ممکن است در یک حدود حداقلی به ایشان احترام 
که آماده اش  که پروارش می کنند و برای ذبح شدن آماده اش می کنند، در آن مدتی  گوسفندی  بگذارند، مثل آن 

گوشت خوبی داشته باشد.   می کنند، علوفۀ خوب هم جلویش می گذارند چون باید پروار بشود و 

ک بر  آدم به عزت، یک نگاه دقیقی پیدا می کند، اندازه ها و استانداردهای عزت چقدر است؟ خا که  اینجاست 
را  را در خدمت صهیونیست ها قرار داده است و پول و درآمد اصلِی این دانش  که دانشش  آن دانشمندی  سر 
ک  برسر،  آنها می برند و به وسیلۀ آن، سلطۀ بر بشریت پیدا می کنند و دیگران را چپاول می کنند، این دانشمند خا
که دارید از دانش من استفاده می کنید، چرا آدم می کشید؟ چرا ملت ها را  کند و بگوید: شما  نمی تواند اعتراض 

چپاول می کنید؟ نمی تواند بگوید، حق ندارد بگوید. 

کرد، خدا در  کرد و استانداردهای عزت برای یک انسان را باید مشخص  باید خیلی عمیق به موضوع عزت نگاه 
َة« )نساء/139( اینها دارند نزد کافران،  َیْبَتُغوَن ِعنَدُهُم ٱْلِعَزّ

َ
قرآن سر این موضوع با آدم ها بحث می کند ، می فرماید »أ

که فکر می کنی پیش  دنبال عزت می گردند؟ آنها یک لبخندی به تو می زنند، یک تحویلی می گیرند، اما این عزتی 
آنها هست در واقع عزت نیست!

	قیام	نکرده	باشد	و	برای	یک	ارزش	فرعی	قیام	 نمی	شود	امام	حسین		)ع(	برای	اصلی	ترین	ارزش	حیات	بشر
کرده	باشد

در اهمیت موضوع عزت، همین بس که کربال و حماسۀ عاشورا برای حفظ عزت و با شعار »هیهات مّنا الّذّلة« برقرار 
شد. نمی شود امام حسین  )ع( برای اصلی ترین ارزش حیات بشر قیام نکرده باشد و برای یک ارزش فرعی قیام 
کرده باشد؛ ما نمی توانیم این را قبول کنیم. ما امام حسین)ع( را یگانۀ تاریخ بشریت می دانیم، همۀ انبیاء برای او 
گریه کردند، این گریه هم حکمت دارد، وقتی همۀ انبیاء باید برای او گریه کنند معنایش چیست؟ یعنی او شاخص 
تاریخ بشریت است تا روز قیامت؛ حتی روز قیامت هم این منحصر به فرد بودِن أباعبداهلل الحسین)ع( در جایگاه 

خودش، و منحصر به فرد بودِن قیام او، باقی می ماند. 

صحرای محشر هم حول امام حسین  )ع( و انتقام از دشمنان او و شفاعت دوستان او شکل می گیرد. نمی شود 
گر شما  »هیهات مّنا الّذّله« شعار عاشورا باشد و اما شعار اصلی حیات بشر نباشد، نمی شود؛ اصاًل امکان ندارد. ا
که »مگر مسئلۀ اصلی حیات بشر عبودیت خدا نیست؟ چرا مسئلۀ اصلی بشر را نفی عبودیت غیرخدا  بگویید 
 اهلل« نمی فرماید 

ّ
اهلل« را توجه کنید، »الإله إال

ّ
گر این را بگویید، بنده در پاسخ می گویم: اواًل شعار »الإله إال می دانی؟« ا

کالمی اش نیست،  که خدا هست یا اینکه خدا یکی است؛ البته توحید هم در آن هست ولی به معنای علم 
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	مقابل	غیرخدا«	است 	»ذلیل	نشدن	در اصلی	ترین	مسئلۀ	حیات	بشر

 اهلل« را نگاه می کنید اواًل نفی عبودیت غیرخدا است، و همین نفی عبودیت غیرخدا، عطر 
ّ

شما وقتی شعار »الإله إال
کربال را دارد، یعنی نفی ذلت؛ که عبودیت غیر خدا این ذلت را به دنبال می آورد.  و بوی 

کربال است، عاشورا نمی تواند به اصلی ترین مسئلۀ حیات بشر نپرداخته باشد. اصلی ترین  عزت، اصلی ترین شعار 
مسئلۀ حیات بشر ذلیل نشدن در مقابل غیر خدا است، وقتی این اتفاق بیفتد، انسان رها می شود، آزاد می شود و 
خودبه خود به سمت عبودیت خدا خواهد رفت و شما این را در جامعۀ مهدوی و حکومت امام زمان)ع( خواهید 
که چقدر راحت آنجا مردم تربیت دینی پیدا می کنند، چقدر راحت همۀ جهان باهم هماهنگ هستند، یک  دید 
که راحت مردم را اداره می کند. چرا این اتفاق  حکومت جاودانه، الی یوم القیامه برگزار می شود؛ آن هم حکومتی 
می افتد؟ چون نفی عبودیت غیرخدا به صورت کامل تحقق پیدا کرده است، چون امکان ذلیل شدِن انسان ها در 

مقابل طواغیت، دیگر از بین رفته است.

	استانداردهای	عزت	را	بشناسیم	آن	وقت	می	فهمیم	که	تا	حاال	تن	به	چه	ذلت	هایی	داده	ایم! گر ا

شما فکر می کنید امام زمان ارواحنا له الفداء وقتی تشریف آوردند، مدام برای مردم سخنرانی می کنند؟ مگر رسول 
خدا این کار را انجام می داد؟! نه؛ امام زمان ارواحنا له الفداء فراوان درس عرفان و اخالق نمی دهند. بلکه همان 
»هیهات مّنا الّذله« را برای بشر تبدیل می کنند به یک حقیقت؛ یعنی آن را از شعار تبدیل می کنند به یک حقیقت 
اتفاق  شکوفایی  می شود؟  چه  آن وقت  می دهند.  تحقق  را  طواغیت  مقابل  در  ذلت  نفی  همان  یعنی  عمومی، 
می افتد. شما فقط این عزت را برای انسان ایجاد کن، ذلتش را در مقابل طواغیت و در مقابل غیرخدا از بین ببر، 

، آن وقت مردم خودشان شکوفا می شوند. امکان ذلتش را از بین ببر

البته دعوا بر سِر شکوفاشدن نیست، دعوا بر سِر »برداشتن موانع« است و موانع هم با عزت، برداشته می شود. 
از  اینکه  برای  می آوردیم  بهانه  هزاران  هم  ما  اینجاست!  درد  کنند،  ذلیل  را  ما  اینکه  برای  می آورند  بهانه  هزاران 
که ما تا حاال تن به چه ذلت هایی  گر استانداردهای عزت را بشناسیم آن وقت می بینیم  کوتاه بیاییم، ا عزت مان 

داده ایم! 

رسیدند.  شهادت  به  مفهوم  این  روی  أباعبداهلل الحسین  )ع(  که  است  بشر  حیات  اصلی  مسئلۀ  عزت، 
أباعبداهلل الحسین  )ع( حماسۀ کربال را بر روی مفهوم برجسته ای شکل دادند، برای همین است که این حماسه در 

بشویم. رد  کنارش  از  نباید  و  است  شده  محور  انتها،  تا  ابتدا  از  تاریخ  طول 

	باشد	 انسان	چگونه	عزت	پیدا	می	کند؟	وقتی	که	نفوذناپذیر

گرامی بودن  خوِد کلمۀ عزت هم در معنای لغوی، حکایت از استقالل دارد، معنای عزت چیست؟ آیا به معنای 
که پایگاه اصلی عزت، استقالل انسان  کردم  است؟ نه، معنای دقیقش »نفوذناپذیر بودن« است. دیشب عرض 
گر تو نفوذناپذیر باشی، آیا در درون خودت  که نفوذناپذیر باشد. ا است. انسان چگونه عزت پیدا می کند؟ وقتی 
کنید مثاًل در این قلعه های  گر پیدا  که بتوانی خودت را اداره بکنی؟ بله. یک قلعۀ نفودناپذیر ا چیزهایی داری 
قدیمی می بینید که در دل خودش چاه آب هم دارد، در دل خودش حتی امکان کشاورزی هم تا حدی دارد، یعنی 

مایحتاجش را تا حد زیادی در داخل خودش تأمین می کند تا بتواند در مقابل دشمن مقاومت بکند. 
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را بتوانم خیلی  اینکه عزت  ، یعنی مستقل! به همین دلیل رکن رکین عزت، استقالل است. بنده برای  فرد عزیز
کلیات این مفهوم، باقی بمانیم، لذا  که در  توضیح بدهم از مفهوم عزت فاصله می گیرم، چون نگران این هستم 

کلیدی و بخش اصلی عزت است. می آیم روی مفهوم استقالل. استقالل توضیح دهندۀ بخش 

که در این  کارهایی  ببینید این اسالم ناب و نازنین ما، چقدر متهم شده است. بنده تا آخر این جلسات، یکی از 
گفتگو انجام خواهم داد، برطرف کردن غربت دین است و جواب دادن به اتهام هایی که به دین بسته شده است و 
االن در ذهن بسیاری از مردم وجود دارد. حتی خیلی از متدینین هم دین را با وجود این اتهام ها پذیرفته اند! یعنی 
که وارد است، ولی عیبی ندارد!« درحالی که این اتهام وارد نیست، چرا این برداشت های  می گویند »بله این اتهام 
که در  برداشت ناصوابی  آدم بخواهد یک  ، وقتی  از طرف دیگر را همین طوری قبول می کنید؟!  از دین  ناصواب 
باید  آدم  لذا  بلند می شود.  اعتراض  از خیلی ها صدای  بکند، یک دفعه ای  برطرف  کرده،  جامعه، عمومیت پیدا 

خیلی با احتیاط حرف بزند! 

	استقالل	و	عزت	است؛	همۀ	آن	نیست	 مفهوم	»آزادی«	که	این	همه	در	جهان	مشهور	شده،	فقط	یک	جزئی	از

گر اصلی ترین  که سیدالشهدا به خاطرش به شهادت رسیده است، ا عزت، اصلی ترین ارزش وجودی انسان است 
نبود این حماسه این قدر در تاریخ و حیات بشر، محور قرار نمی گرفت. اصل عزت یعنی استقالل داشتن. حاال 
استانداردهای عزت را ببینید؛ چه کسی عزتمند است؟ وقتی خودش اجازه داشته باشد فکر بکند، خودش اجازه 
که این همه در جهان مشهور شده است  داشته باشد تصمیم بگیرد، بتواند آزادانه عمل بکند، نمی دانم آزادی 

چند درصد عزت است؟ چند درصد استقالل است؟ یک جزئی از آن هست ولی همۀ آن نیست. 

که  ، اما به او قدرت نده؛ ببین چه کار می تواند بکند؟ در فیلم »گالدیاتور« نشان می دهد  شما یک فردی را آزاد بگذار
، آزادانه مبارزه می کنم و او را  مثاًل آن پادشاه ظالم می  خواهد جلوی همۀ مردم، یک ژستی بگیرد که »من با گالدیاتور
شکست می دهم« اما قبل از مبارزه، پنهانی یک خنجر در دل او فرو می کند و او را زخمی می کند، بعد می آید و علنی 
، در اثر زخم آن خنجر، خودبه خود  می گوید »آزادش کنید و بگذارید آزادانه با من مبارزه کند« درحالی که این گالدیاتور
داشت می ُمرد، اصاًل دیگر نیازی به ضربۀ بعدی نداشت، بعد آوردند و علنی گفتند: شما آزاد هستی... بله به او آزادی 

داد، اما آن خنجر را چرا زدی؟ این آزادی دیگر ارزش ندارد! قدرتش را گرفتی، توانایی اش را از بین بردی.... 

که غربی ها و لیبرال ها می دهند همین جوری است، یک خنجر به انسان می زنند و با هزار ترفند، او را  آزادی ای 
ضعیف می کنند و قدرتش را می گیرند بعد می گویند: تو آزاد هستی! در عرصۀ سیاسی با ژورنالیسم سیاه سیاسی 
کشور ما هم هستند،  آدم های شان در  از  و بعضی  روزنامه ها  از نمونه های  که بعضی  انجام می دهند  را  کار  این 
می گویم  ایشان  به  من  که  کسانی  همین  کنید.  نمونه برداری  و  کنید  مطالعه  کنید،  مشاهده  بروید  می توانید 
»بی بی سی چی های خبیث« یا خود بی بی سی و »وی اُ ِا« که اینها در واقع مثل همان خنجر هستند؛ مردم را اغوا 
می کنند، البته مردم ظاهراً آزادانه عمل می کنند. امروز انسان ها چطور می توانند علیه ستم قیام کنند؟ چون این 

کنند. که قیام  گرانه تا دسته در سینۀ آدم ها فرو رفته است لذا دیگر زور ندارند  دشنۀ تبلیغات اغوا

کرد تا پادشاه ستمگر را از پا  که با همان ناتوانی اش، تالش  گالدیاتور  البته مردم دنیا باز هم مثل آن قهرمان فیلم 
در بیاورد، کم کم علیه این نظام سلطه و این نظام سیاسی لیبرال دموکراسِی منحط و منحوس، قیام می کنند. مثل 

تظاهراتی که یک سال و اندی در فرانسه علیه نظام شان انجام می دادند. 
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مقام معظم رهبری در اولین فراز بیانیۀ گام دوم فرمودند: »هر ملتی علیه ظلم قیام نمی کند...« و چقدر این حرف 
گر هم قیام بکند در قیامش باقی نمی ماند و انقالب خودش را حفظ نمی کند« ولی  عمیق است و بعد فرمودند »ا

گی در مورد مردم ما هست.  این دو ویژ

	جریان	 	فهمیدن	و	تشخیص	دادن/خدا	می	خواهد	استقالل	ما	در عزِت	انسان	به	استقالل	است؛	استقالل	در
بندگی	حفظ	بشود

در  استقالل  فهمیدن،  در  استقالل  چیست؟  در  استقالل  است.  انسان  استقالل  به  چیست؟  به  انسان  عزِت 
گرامی اسالم)ص( زیاد نباید  تشخیص دادن. برای اینکه استقالل در فهمیدن و تشخیص دادن رخ بدهد، پیامبر 

کند، زیاد نباید معجزه بیاورد.  توضیح بدهد، زیاد نباید تبلیغات بکند، زیاد نباید حق را روشن 

همین  متن  در  اما  بکنیم،  هم  تقویتش  باید  حتی  را  وابستگی  این  و  داریم  خدا  به  وابستگی  احساس  یک  ما 
را وابستۀ خودش بکند، تو را مطیع و  کلمه، تو  گر می خواست به معنای رایج  ا وابستگی، استقالل هست. خدا 
منقاد خودش بکند)یعنی بدون استقالل( برایش کاری نداشت، مثاًل هر جوانی به سن تکلیف می رسید یک خواب 
می  دید، محشر و قیامت را به او نشان می دادند و می گفتند: »هذا بهشت، هذا جهنم! حاال نماز می خوانی؟« او هم 
کاری ندارد! پس چرا  می گفت: بله؛ فقط بگو چند رکعت؟ از فردا نماز شب هم می خواند و تمام! اینکه برای خدا 

کار را نکرد؟ برای اینکه می خواهد استقالل تو در بندگی حفظ بشود.  این 

کلمۀ عبودیت، برداشت  کلمۀ اطاعت، برداشت اشتباه از  آن برداشت اشتباه عمومی چیست؟ برداشت اشتباه از 
اشتباه از کلمۀ وابستگی. بله؛ ما واقعًا وابستۀ خدا هستیم، ما واقعًا عبد خدا هستیم، ما واقعًا باید عبودیت کنیم، 
ما واقعًا باید اطاعت کنیم، ولی می دانید معنای اینها چیست؟ همۀ اینها با حفظ استقالل انسان است که در بستر 
امتحانات الهی آن استقالل پیش می آید، آنجاهایی که خدا تو را تنها می گذارد که تصمیم بگیری، آنجاهایی که خدا 

می خواهد ببیند تو خودت چه چیزی در چنته ات هست؟

	هیچ	چیزی	نیستی	و	مستقل	هستی/	خدا	بالفاصله	ما	را	عذاب	نمی	کند	چون	می	خواهد	 اخالص	یعنی	تحت	تأثیر
استقالل	ما	حفظ	بشود

برای خدا رفتار خوب تو مهم نیست؛ علت رفتار خوب تو مهم است، لذا فرموده اند فقط از کسی که اخالص دارد، 
ُه َسَبُب 

َ
ْخاَلِص َفِإّن ِ

ْ
قبول می کنند )إّنَ اهلل تعالی ال َیْقَبُل ِمن الَعَمِل إاّل ما کاَن َلُه خاِلصا ؛ کنز العّمال /٥٢٦١ ( )َعَلْیَك ِبال

 َما َکاَن ِلي َخاِلصًا ؛ کافی/۲95/۲( 
َّ

ْقَبْلُه ِإال
َ
ْشَرَك َمِعي َغْیِري ِفي َعَمٍل َعِمَلُه َلْم أ

َ
ْعَمال  ؛ غررالحکم/6113( )َمْن أ

َ ْ
َقُبوِل األ

گر من تحت تأثیر خدا باشم چه؟  اخالص یعنی تحت تأثیر هیچ چیزی نیستی و مستقل هستی. حاال ا

کار را می کند؟ چرا خدا بالفاصله تو را  می دانی خدا چطور بر روی تو تأثیر می گذارد؟ می دانی چقدر با فاصله این 
عذاب نمی کند؟ چرا بالفاصله تو را تشویق نمی کند؟ می خواهد استقالل تو حفظ شود.

یک کسی می گفت: مفهوم آزادی در کجای قرآن آمده است؟ گفتم یک سوم قرآن الاقل از استقالل و آزادی حرف 
زده است! گفت کجای قرآن؟ گفتم این همه از بهشت و جهنم صحبت می کند یعنی چه؟ خدا می فرماید: من بعداً 
تو را عقاب می کنم، حاال شاید هم ببخشم! من بعداً به تو یک نعمتی می دهم.... چرا پاداش و عذاب الهی این قدر 

با فاصله و با تأخیر است؟ چرا همین االن عذاب نمی کند؟
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کرده  که خطا  کنید تا متوجه بشود  کرد، او را تنبیه  کسی خطا  گر  که ا در علوم تربیتی معمواًل این طور می گویند 
است.... این علوم تربیتی، ارزش استقالل برای انسان ها قائل نیستند اما خداوند ارزش قائل است، حتی خدا هیچ 
چیزی از جهنم را هم به ما نشان نمی دهد و اجازه هم نمی دهد کسانی که آنجا رفتند، به همین سادگی برگردند و 

به ما بگویند چه خبر است؟

بعضی از برنامه ها هست؛ کسانی که یک تجربۀ نیم بندی از مرگ پیدا می کنند می آیند به ما می گویند: »این چیزی 
که من گفتم، یک از میلیون است! فکر نکنید همه اش همین است....« خدا پنهان کرده است. خدایا چرا پنهان 
گر به طرف  گر نشان بدهم استقاللت خدشه دار می شود، آن وقت ا می کنی؟ خب بگو، نشان بده... می فرماید: ا
گر می خواستم تو را  کنم، من ا من هم بیایی دیگر تحت تأثیر این دیدن ها آمده ای، من نمی خواهم تو را وادار 
کاری نداشت؛ در همین بیداری به تو همه چیز را نشان می دادم، اما من عزت و استقالل تو را  که برایم  وادار کنم 

حفظ می کنم.

	ذاتش	»استقالل	انسان«	هست بندگِی	خدا	در

 » همۀ قرآن دارد از استقالل انسان حکایت می کند. تازه خداوند به پیامبرش هم می فرماید »َلْسَت َعَلْیِهْم ِبُمَصْیِطٍر
« )غاشیه/۲1( تو فقط  ٌر ْنَت ُمَذِکّ

َ
ما أ

ّ
ْر ِإَن )غاشیه/۲۲( پیغمبر من، تو بر آنها سیطره نداری... قبلش می فرماید »َفَذِکّ

گر دربارۀ »عبودیت و بندگِی خدا شنیده اید« این بندگی در  تذکردهنده هستی، تو به آنها سیطره نداری.... پس ا
ذاتش یک استقالل هست. 

دیگر  تا  کن  جمع مان  را  ما  بیا  خدایا  بگوییم:  و  بشویم  وابسته  خدا  به  یک  جوری  داریم  دوست  ماها  از  خیلی 
کرده ایم؛ با  کنی! ما خودمان را بدبخت  اشتباه نکنیم، خواهش می کنم، نمی خواهد این قدر استقالل ما را تأمین 
گر خداوند  تصمیم های خراب، با ضعف های مان، با ترس های مان و... بیا همۀ اینها را برای ما جبران کن.... ُخب ا
به حرف تو گوش کرد، تازه خیلی  که به خدا مقرب بشوی و حال خوشی پیدا کنی، مثاًل یک حج خوب، یک کربالی 
خوب، یک دهۀ محرم خوب یا... بعدش می دانید چه اتفاقی می افتد؟ بعدش یک بالی خوب، یک ابتالی خوب، 

کرده ای از بین می رود.  که جمع  گناه درشت جلویت می گذارد، و معمواًل عین آب خوردن، همۀ آنهایی  یا یک 

یکی از اولیاء خدا از حج برگشته بود، یک پسرش را خیلی دوست داشت، تا وقتی که حج بود به او خبر ندادند اما 
وقتی رسید، به او گفتند »پسرتان از دنیا رفته است...« این آقا می گوید که من فهمیدم قصه چیست، گفتم: خدایا 
این جوری است؟ داری من را امتحان می کنی ببینی حاال این حِج من چه اثری گذاشته است و آیا ایمان من تقویت 
کردم به رضای الهی، آه  گرفتم، ولی َدم بر نیاوردم، قلب خودم را راضی  شده است یا نه؟ می گفت سوختم، آتش 
نکشیدم و گفتم: خدایا راضی هستم به رضای تو. از آن موقع ایشان چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری 
شد، علما می نشستند پای سخنان ایشان و ایشان از حفظ یک چیزهایی را می گفت، آنها می رفتند آیات و روایاتش 

را پیدا می کردند. 

	متن	عبودیت،	اطاعت	و	وابستگی	به	خدا	هم	هست استقالل	انسان	در

کار را نمی کند، چند قدم می برد بعد  کار را نمی کند، امام زمان هم این  خدا شما را نمی برد، امام حسین هم این 
رها می کند، چون باید روی پای خودت بایستی، چون استقالل اصل است و اال اصاًل تو را انسان خلق نمی کرد. 
کاری می کند که این قدر خستگی غلبه پیدا کند،  چند شب بلند می شوی به نماز شب، اما یک دفعه ای خدا یک 
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که نتوانی برای نماز شب بیدار بشوی، حتی می فرماید: مالئکۀ من بیدارش نکنید، بگذارید نماز صبحش هم قضا 
َیاِلَي َفُیْتِعُب 

َ
ُد ِلَي الّل کردی؟ )َفَیَتَهّجَ بشود. تو دوباره به خودت می آیی، خدایا چرا این جوری شد؟ چرا من را رها 

ی ُیْصِبَح َفَیُقوُم َو ُهَو َماِقٌت  ي َلُه َو ِإْبَقاًء َعَلْیِه َفَیَناُم َحّتَ  ِمّنِ
ً
ْیَلَتْیِن َنَظرا

َ
ْیَلَة َو الّل

َ
َعاِس  الّل ْضِرُبُه ِبالّنُ

َ
َنْفَسُه ِفي ِعَباَدِتي َفأ

ي َبْیَنُه َو َبْیَن َما ُیِریُد ِمْن ِعَباَدِتي َلَدَخَلُه اْلُعْجُب ؛ کافی/ج۲/ص61( َخّلِ
ُ
ِلَنْفِسِه  َزاِرٌئ َعَلْیَها َو َلْو أ

پس در متن آن عبودیت، در متن اطاعت، در متن وابستگی به خدا، این استقالل هست، نوع تعامل خدا را با 
خودت نگاه کن، نوع امتحانات الهی را نگاه کن که همیشه می خواهند یک کاری کنند که روی پای خودت بایستی. 

	مستقل	است	و	مسئولیت	همۀ	کارهایش	با	خود	اوست کسی	که	به	سن	تکلیف	رسید،	یعنی	دیگر

گرفته اند؟ می دانید جشن تکلیف یعنی چه؟ یعنی  شما وقتی به سن تکلیف رسیدید، آیا برای شما جشن تکلیف 
کردی. چقدر هم خدا برای استقالل انسان عجله دارد، نمی دانم در این انسان  اینکه االن تو دیگر استقالل پیدا 
گر نظر ما را می پرسیدند، ما آدم هایی که مثاًل اهل کارهای تعلیم و تربیت و دانش آموزی هستیم،  چه دیده است؟ ا
گر ده سال هم این سن تکلیف عقب بیفتد، بهتر است، من یک بار بین معلم های دلسوِز محترِم  می گفتیم مثاًل ا
مؤمن نظرسنجی کردم که »چه وقتی خوب است بچه ها به تکلیف برسند؟« به طور متوسط حدود ده سال دیرتر 
که هست، پیشنهاد دادند )مثاًل در حدود بیست و یک سالگی تا بیست و سه سالگی( می گویند:  از این چیزی 
خوب نیست در دوازده یا سیزده سالگی، متوجه غریزۀ جنسی بشود....شاید بعضی ها تصور می کنند که این مورد، 

اصاًل از دست خدا در رفته و این جوری شده است!

درحالی که خدا می فرماید: پسرم، دخترم، تو دیگر مستقل هستی! برای اینکه استقالل خودت را نشان بدهی من 
کن،  گر ما بودیم، می گفتیم: خدایا صبر  باید یک جاذبه هایی را برای تو قرار بدهم و ببینم ُسر می خوری یا نه؟ ا
احتیاط کن، آخر هنوز این بچه است، خیلی چیزها را تشخیص نمی دهد... اما خدا خیلی زود به انسان استقالل 
با  کارهایت  همۀ  مسئولیت  دیگر  هستی،  مستقل  یعنی  واقع  در  هستی«  »مکلف  می فرماید  که  وقتی  می دهد. 

است.  خودت 

هرکسی	بخواهد	سمت	خدا	بیاید	باید	آدم	مستقلی	باشد

که این استقالل را درک نمی کنند. قرآن صریحًا دربارۀ آدم های خوب  گی شان این است  آدم های بد در قرآن ویژ
اُء 

َ
ِشّد

َ
ذیَن َمَعُه أ

َ
ٌد َرُسوُل اهلِل َو اّل می فرماید آنها کسانی هستند که روی پای خودشان می ایستند، می فرماید »ُمَحّمَ

ٍع  دًا...« )فتح/۲9( کسانی که با رسول خدا)ص( هستند این گونه اند... »َکَزْر عًا ُسّجَ
َ
اِر ُرَحماُء َبْیَنُهْم َتراُهْم ُرّک

َ
َعَلی اْلُکّف

گندم یا نهال یا درختی را تصور  که به شدت بار داده است، مثاًل خوشۀ  ُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ« در مزرعه ای 
َ
َج َشْطأ ْخَر

َ
أ

کنید که حسابی بارور شده است، »َفاْسَتوى  َعلی  ُسوِقه« روی پای خودشان ایستادند، گیاهی که روی پای خودش 
بایستد، آویزان نیست، با اینکه پیش پیغمبر است و با پیغمبر است، اما روی پای خودش ایستاده است. »ُیْعِجُب 
کشاورز  هم از مزرعۀ خودش  که حتی  کشاورز هم تعجب می کند، گاهی محصور این قدر خوب است  اَع« خود  ّرَ الّزُ
تعجب می کند و می گوید: »من که کاری نکردم، یک مقدار آب دادم، یک مقدار مراقبت کردم، اما ببین چقدر رشد 

کرده و چقدر محصول داده است...« 

کنارش  کشاورز باید یک چوبی در  ع یا  که زار که این قدر ضعیف است  کنید  گیاهی را تصور  حاال در مقابلش، یک 
بگذارد یا حصار بکشد تا این گیاه در اثر باد، نشکند، خیلی باید مراقبت کند، اما در این آیه می فرماید: این آن طوری 
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دا« در حال رکوع و سجده هستند،  عًا ُسّجَ
َ
که آنها »ُرّک گرامی اسالم هستند می بینی  که با پیامبر  نیست. اینهایی 

از خدا فضل خدا را می خواهند، رضوان الهی را می خواهند. در چهره های شان اثر نورانی عبادت را می بینید، در 
تورات و انجیل هم مثال شان زده شده است، مانند مزرعه ای که خود کشاورز تعجب می کند، چه نهالی! چه خوب 

روی پای خودش ایستاده است. 

وقتی که خداوند متعال مؤمنین را توصیف می کند، یکی از زیبایی هایش را »روی پای خود ایستادن« تلقی می کند. 
گرفتار این و آن شده است، و هرکسی بخواهد سمت خدا بیاید باید  گناه، در واقع اسیر و  رفقا هرکسی برود سمت 

آدم مستقلی باشد. 

خدا	نمی	خواهد	کسی	بدون	استقالل	و	تحت	تأثیر	جّو،	خوب	بشود	

نمی شود حاال ما اسیر یک آدم خوبی باشیم یا مثاًل کسی ما را گول مان بزند و به مسجد ببرد؟ بله می شود، ولی خدا 
گمراه بشوی، خیالت راحت  که  تو را از دست او نجاتت می دهد! مثاًل اینکه یک حرام درشتی سر راهت می گذارد 
باشد. آیا نمی شود این رفقای خوب، بچۀ ما را جذب کنند و به مسجد ببرند؟ می شود، ولی از آن دِر مسجد می زند 

بیرون! مثاًل یک دفعه ای یک خیانتی می کند! ما از همان دوران نوجوانی، این چیزها را زیاد دیده ایم.  

مثاًل رفاقت های مدرسه ای، یک تعدادی را به مسجد می کشاند، فضا هم فضای جنگی بود ولی بعضی ها جنِس این 
کار نبودند بلکه تحت تأثیر جّو آمده بودند، خدا یک جوری اینها را از بین بقیۀ بچه ها در می آورد و بیرون می برد، 
که در سیاسیون  بودند، مثل بعضی ها  آمده  که  بودند  اینها جوگیر شده  یک جنایت کارهای خبیثی می شدند! 
هم شما می بینید. اینها اصاًل معلوم است، به سابقه شان هم نگاه می کنی معلوم است، جّوگیر شده بودند و آمده 
بودند، تحت تأثیر جّو روانی سنگین انقالب، آن طور انقالبی شده بودند، بلکه از بقیه هم انقالبی تر و تندتر می زدند 

و می تاختند! ولی االن یک ذره هم انقالب را قبول ندارند.

آدم های خوب آدم های مستقلی هستند، اما آدم های بد چگونه هستند؟ در یک آیۀ دیگری از قرآن می فرماید: 
ا ِمْن َعذاِب اهلِل ِمْن َشْي ٍء«  ْنُتْم ُمْغُنوَن َعّنَ

َ
ا َلُکْم َتَبعًا َفَهْل أ ُکّنَ ا 

َ
ذیَن اْسَتْکَبُروا ِإّن

َ
َعفاُء ِلّل

ُ
ِ َجمیعًا َفقاَل الّض

»َو َبَرُزوا هلِلَّ
که ما تابع شما ظالم ها بودیم، االن شما می توانید  )ابراهیم/۲1( در قیامت، مستضعفین به مستکبرین می گویند 

کردیم... گوش  بال را از سِر ما بردارید؟ ما حرف شما را 

کاش ما به جای درس دینی درس استقالل می دادیم و از نظر روانشناسی، از نظر انسان شناسی با احساسات 
خود مردم که به صورت فطری می دانند لذت این استقالل چیست، این را تبیین می کردیم. بعد می گفتیم »خب 
کنی، خدا و برنامۀ خدا است؛ یعنی  کمکت بکند برای اینکه این استقاللت را حفظ  که می تواند تو را  کسی  آن 

همان دین« 

اینکه شما می بینید در محرم خیلی ها با امام حسین)ع( دین دار می شوند، چون دارد ما را به سمت اصل دین 
می برد. تو وقتی که سینه می زنی و  فریاد می زنی »حسین، تو برای عزتت، برای ذلیل نشدنت به شهادت رسیدی، 
و من از تو تقدیر می کنم« این تبلیغ عزت است، تبلیغ استقالل است، استقالل خودت را پیدا کنی و دیگر گناه هم 

نمی کنی، یک ارتباط خیلی روشن دارد. تحت تأثیر این و آن قرار نمی گیری.

که مثاًل  بایستی و شعار دینی بدهی. همان تویی  تو بروی وسط دستۀ سینه زنی  که  کاری می کند  امام حسین 
که  می کند  کاری  یک  حسین  امام  بکنند،  مسخره ات  دیگران  و  بخوانی  نماز   ، کار سر  یا  مدرسه  در  می ترسیدی 
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کرد، ُخب بگذار مسخره بکند، به جهنم!  می آیی پیراهن سیاه می پوشی فریاد می زنی حسین...، هرکسی مسخره 
چه شده است که تو نزدیک امام حسین که می شوی این عزت و استقالل را پیدا می کنی؟ این روح حسینی در تو 

دمیده می شود، و اصل دین همین است، دین مگر چیست؟ اصلش همین است. 

َطْعَنا َساَدَتَنا َوُکَبَراَءَنا 
َ
ا أ

ّ
َنا ِإَن خداوند در یک آیۀ دیگری، از عدم استقالِل آدم بدها این طور حکایت می کند: »َو ََقاُلوا َرَبّ

گمراه شدیم... مثاًل ما از پدران مان  کردیم و  ِبیاَل« )احزاب/67( خدایا ما از بزرگاِن خودمان، اطاعت  وَنا الَسّ
ّ
َضُل

َ
َفأ

تأثیر  تحت  ما  است،  ما  فرهنگ  این  می گویند:  آدم بدها  که  است  آمده  قرآن   آیات  از  برخی  در  کردیم...  تبعیت 
؛  آباَءنا  َعَلْیِه  َوَجْدنا  ما  ِبُع  َنّتَ َبْل  )قاُلوا  هستیم  اجدادی مان  و  آباء  فرهنگ  تأثیر  تحت  ما  هستیم،  فرهنگ مان 

گر اشتباه رفتند تو هم می خواهی همان راه را بروی؟  لقمان/۲1( خدا می فرماید خیلی بیخود، آنها ا

خدا	هیچ	وقت	حتی	برای	هدایِت	ما	طوری	حرف	نمی	زند	که	استقالل	ما	را	بگیرد	

کند.  که استقالل ما را بگیرد؛ حتی برای اینکه ما را هدایت  خداوند متعال هیچ وقت به گونه ای با ما حرف نمی زند 
کسی را عاشق خودش  به همین خاطر ممکن است خیلی از شما عاشق قرآن نباشید، اصاًل قرآن به این سادگی 
نمی کند! یک مقدار که قرآن می خوانی خسته می شوی، می گوید: ُخب  بلند شو برو! مگر من کتاب رمان هستم که 
که تا آخرش بخوانی و رها نکنی! کاله بگذارم و یک جوری بنویسم  بخواهم فقط سرگرم بشوی! یا بخواهم سر تو را 

از این شما را  کنید خدا نتوانسته است بیشتر  گر به قرآن جذب نشدید، این طراحی خدا است، نه اینکه فکر  ا
جذب کند! نه اینکه فکر کنی تو آدم بدی هستی! اصاًل این طرح خدا است. جذب کردن یعنی چه؟ امام صادق)ع( 
ِئَج ِمْن ُدوِن 

َ
َجاَل َوال ِخُذوا الّرِ  َتّتَ

َ
ْذَنابًا ال

َ
ی َیِصیُروا أ َؤَساَء َو َغْیَرُهْم َحّتَ ُتوا الّرُ

ْ
 َتأ

َ
ُقوا اهلَل َو ال

َ
ْحَداِث اّت

َ ْ
می فرماید: »َیا َمْعَشَر األ

اهلِل« )تفسیر عیاشی/ج۲/ص۸3( می فرماید: جوان ها از خدا بترسید و سراغ این و آن نروید، دنبال رؤسا نروید، 
رهای شان کنید. چرا دنبال این و آن می روید؟ خودتان مستقل باشید، روی پای خودتان بایستید. ببینید چقدر 

کید می فرماید. امام صادق  )ع( بر روی استقالل طلب بودِن آدم ها به ویژه جوان ها تأ

َلْم  کسی قرار نگیرید. کلمۀ »ولیجه« در قرآن هم هست )َو  ِئَج« تحت نفوذ 
َ

َجاَل َوال الّرِ ِخُذوا  َتّتَ  
َ

بعد می فرماید: »ال
که در انسان نفوذ دارد.  کسی می گویند  ِخُذوا ِمْن ُدوِن اهلِل َو ال َرُسوِلِه َو اَل اْلُمْؤِمنیَن َولیَجة ؛ توبه/16( ولیجه به  َیّتَ
کسی در تو نفوذ داشته باشد، می گوید چرا فالنی در تو نفوذ دارد؟ چرا هرچه می گوید قبول  خدا ناراحت می شود 

می کنی؟ خودت باش!

َکَواِحٍد  َنا 
َ
اِس َو أ َنا َمَع الّنَ

َ
َعُة َقاَل َتُقوُل أ ّمَ ِ

ْ
َعًة ُقْلُت َو َما ال  َتُکوَنّنَ ِإّمَ

َ
امام کاظم)ع( به یکی از دوستان شان فرمودند: »ال

اس « )االختصاص/ص343( اّمعه نباشید، گفت: اّمعه یعنی چه؟ آقا فرمود: اّمعه یعنی اینکه بگویی: من با  ِمَن الّنَ
مردم هستم؛ مردم هرطوری بودند، من هم یکی از مردم هستم! نه، یکی از مردم نباش، چرا تو یکی از مردم باشی؟ 

متفاوت باش. اینها یعنی چه؟ اینها یعنی استقالل.

که در مسیر  که همۀ ما می دانیم. مسئله این است  که معلوم است حتمًا باید باشد، این را  استقالل از غیرخدا 
بندگی، خدا چگونه استقالل تو را رعایت می کند؟ خدا چگونه طرح دارد برای اینکه تو عزت و استقالل خودت را 
حفظ کنی. حال خوش معنوی این است که ذلیل کسی و ذلیل چیزی نباشی، تحت تأثیر کسی نباشی. لذت ببری 

از استقالل خودت و خدا تحسینت می کند به خاطر استقالل.
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کسی	ماند،	به	تشخیص	خودش	 	 گر ا تا	 کرد؟	فرمود	»بروید«	 را	حفظ	 یارانش	 امام	حسین)ع(	چگونه	استقالل	
باشد	 مانده	

آنها خودشان  کرد، به ایشان فرمود »بروید« که  ببینید امام حسین)ع( چطوری استقالل یاران خودش را حفظ 
ک تشخیص ناب ترین  کرد. تا روز قیامت، شب عاشورا مال بفهمند نباید بروند. این طوری استقالل اینها را حفظ 
حقایق دینی است! حضرت به آنها می فرماید: بروید. ُخب یک وقت ممکن است بروند! بله، حتی به عباسش هم 

فرمود: برو! 

گر ماندی، خودت تشخیص داده باشی که باید بمانی، دین ما این است. پس آن جاهایی  حضرت فرمود »برو« که ا
که دستور می دهد چه؟ نماز را واجب می کند؛ صبح، ظهر، شب... خدا نمی خواهد تو را به بردگی بکشد، اینها فقط 
کنی، وقتی فرمود »بروی«  کرد، بفهمی باید چه کار  که تو به آن استقالل برسی، که وقتی سکوت  آن راه هایی است 
، وادار به ذکر بکند،  گر تو را می خواست برده وار بفهمی که نباید بروی. اینها راه رسیدن به آن استقالل است، و اال ا
ْرِض« )جمعه/1( همه دارند تسبیح من را می گویند، 

َ ْ
َماَواِت َوَما ِفي األ ِ َما ِفي الَسّ

ُح هلِلَّ خودش در قرآن فرمود »ُیَسِبّ
که تسبیح بگویی؟  کنم  را هم مثل همۀ پرنده ها و چرنده ها وادار  تو  نیاز به تسبیح گوی ندارم. می خواهی  من 
که نیایی تسبیح بگویی، اما تو می آیی  که اذیتت می کنم  کاری ندارد. تسبیح تو وقتی برایم ارزش دارد  اینکه برایم 

و می گویی.

یکی از اهل علم، از جوانی های سردار سلیمانی تعریف می کرد و می گفت: ما طلبه بودیم، می رفتیم در لشکر ایشان، 
و او هم معمواًل اتاق فرماندهی خودش را رها می کرد و می آمد با ما طلبه ها حشر و نشر داشت، حتی شب ها در 
گر برای نماز صبح هم بیدار نشد رهایش  سنگر ما می خوابید. با یک خستگی ای می آمد که ما می گفتیم اصاًل فردا ا
از ما بلند شده است. می گوید ما  کنیم بگذاریم بخوابد. اما او بلند می شدیم برای نماز شب و می دیدیم زودتر 
که می آیی یا نه؟ توجیه  نتوانستیم هیچ وقت از او زودتر بلند بشویم برای نماز شب. خدا خسته ات می کند ببیند 

برایت درست می کند ببیند می آیی یا نه؟ خدا در این زمینه ها رحم ندارد، من به شما خبر بدهم!

	اسالم	آوردن	برایش	افتاد نگاه	جالب	یک	جواِن	تازه	مسلمان	به	اتفاق	تلخی	که	بعد	از

یک جوان روس که قباًل هم قصه اش را گفته ام؛ با شنیدن نام امام حسین)ع( از سینه زنی در اخبار یورونیوز عاشق 
که این یک عزاداری ای است برای یک آقایی به نام حسین، و  امام حسین شده بود، گشته بود تا فهمیده بود 
باالخره یکی از رفقا رفته بود روسیه و او را پیدا کرده بود، به شدت تحت تأثیر حسین)ع(، مدام نوحه گوش می کرد. 
گرم می شد، هیچ چیزی هم از اسالم و از  گوش می کردم، در آن سرمای سیبری، وجودم  که نوحه  می گفت وقتی 

امام حسین نمی دانست.

باالخره رفقا ایشان را دعوتش کردند آمد ایران. او را به حرم امام رضا)ع( بردند. می دیدند که واقعًا دارد عشق می کند، 
دارد حال می کند، دارد کم کم نزدیک می شود. در سفر دوم، یا همان سفر اول گفت که می خواهم مسلمان بشوم، 
چون دین حسین است. مسلمان شد و در حرم امام رضا)ع( شهادتین را گفت، اما همین که از حرم بیرون آمدیم، 
کرد. او به شدت وابسته به مادرش بود، می گفت: مادرم االن به  تلفن زنگ زد یک دفعه ای دیدیم چهره اش تغییر 

من گفت که جواب آزمایش من آمده و من سرطان دارم. 

که تازه مسلمان شده، البد می گوید: »این دین شما برایم  گفتیم خدایا االن؟ خب االن  آن رفیق ما می گفت: ما 
شگون نداشت، مادرم را از دست دادم، االن مسلمان شدم، این هم مزدش!« می گفت یک سکوت مرگباری ما 
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گفت:  کرد، توی خودش بود، برای مادرش غصه خورد، بعد یک دفعه ای  گرفت، این جوان روسی یک کمی فکر  را 
که به او بال داد...  خدا دارد من را آزمایشم می کند، دیده من به او نزدیک شده ام، به من هم بال داد، مثل حسین 

گفت: امام صادق)ع( من اصاًل شما اهل بیت را خیلی  نمی خواهم با این حرف ها شما را بترسانم، اما یک نفر آمد 
ِإّنِی  َو اهلِل  ُجُل:  الّرَ َلُه  کربال است! )َفَقاَل  آماده شو. اینجا  دوست دارم، برایتان می میرم... فرمود: پس برو برای بال 
اْلَواِدی ؛ امالی  ْیِل ِفی  الّسَ ِإَلی ِشیَعِتَنا ِمَن  َو  ِإَلْیَنا  ُع  ْسَر

َ َ
ُه أل

َ
ِإّن َفَو اهلِل  ِلْلَباَلِء ِجْلَبابًا،  ِخْذ 

َ
َفاّت َقاَل:  اْلَبْیِت.  ْهَل 

َ
أ ُکْم  ِحّبُ

ُ َ
أل

طوسی/154( نترسید، هرکسی می ترسد خیالش راحت باشد، به او بال نمی دهند. گاهی از اوقات باید سی چهل 
سال در به در بگردی دنبال بال، تا بلکه چندتا ترکش به تو بخورد، گاهی باید ضجه بزنی. 

حسینی ها، اهل بال بشوید، خیال تان راحت باشد؛ به همین سادگی به شما بال نمی دهند. ولی تو مستقل باش، تو 
گر به این بنده ام بال هم می دادم سقوط نمی کرد. آزاده باش، بگذار خدا بگوید: ا
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|	جلسه	سوم	|
نتیجۀ خوب بودن بدون استقالل و اخالص  

 خوب بودن بدون استقالل، چه ضرری دارد؟
گر مستقل نباشی؛ هم »جلوی شکوفایی و تعالِی خودت را می گیری« هم »بردۀ طواغیت می شوی«  ا

استقالل یعنی تحت تأثیر هیچ چیزی نباشی به جز »عالی ترین تمایل خودت«

خوب	بودن	بدون	استقالل	ارزش	ندارد	/		آدمی	که	مستقل	نباشد	به	سختی	آدم	خوبی	خواهد	شد

که مستقل نباشد به سختی آدم  کار خوب انجام دادن بدون استقالل ارزش ندارد. اساسًا آدمی  خوب بودن و 
خوبی خواهد شد و البته خوبِی او هم باز ارزشی ندارد، مگر اینکه خوبی های او موجب بشوند او انسان مستقلی 
کنید که خوب بودن مهم تر است یا مستقل بودن؟ البته از آن طرف هم هست؛  بشود. حاال شما خودتان حساب 
کرد، ولی  کمی صحبت خواهیم  گر مستقل باشی و خوب نباشی هم چیز بدی است، در این باره امشب  یعنی ا

که روحیۀ استقالل طلبانه ای دارند و آدم های مستقلی هستند معمواًل بد نمی شوند.  آنهایی 

کرد،  کنند یک کمی مستقل هستند و بد بشوند، در این باره یک مقدار صحبت خواهیم  ممکن است بعضی ها فکر 
اجمااًل برای اینکه دعوا پیش نیاید دوتا کار را باید همزمان انجام بدهیم؛ یکی اینکه روی استقالل خودمان، استقالل 
شخصیت و داشتن روحیۀ مستقالنه، کار کنیم و مستقالنه زندگی کردن را تمرین کنیم و حتی استقالل طلبی خودمان 
را افزایش بدهیم، روی استقالل که سرمایۀ اصلی عزت است باید کار کنیم. دیگر اینکه روی خوب بودن هم کار کنیم.
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معمواًل جامعه ُپر است از سفارش به خوب بودن، اما کمتر در مورد استقالل صحبت می شود، حتی ضد استقالل 
هم عمل می شود. بچه را به مدرسه می فرستند و می خواهند به هر ضرب و زوری شده، درس بخواند، ُخب این 
خیلی غلط است، این تربیت دینی نیست، این یک آموزش و پرورش اسالمی نیست. یکی از جاهایی که خیلی دیر 
و خیلی کم، اسالمی شده است، آموزش و پرورش مان است. هرجا دیدید در یک سخنرانی یک مطلب اساسی گفته 
کردند، یعنی ضعف آموزش و پرورش! چرا این مطلب مهم را در آموزش و پرورش نگفته  شد و جوان ها استقبال 
بودند و جوان های ما این را نمی دانستند؟ چرا یک جوانی باید یک مطلب اساسی را در منبر بشنود، پس این 

آموزش و پرورش در نظام جمهوری اسالمی دارد چه کار می کند؟ 

مثل اینکه یک کسی در دوران دانشجویی یا میان سالی با جدول ضرب آشنا بشود و بگوید »چه چیز خوبی است!« 
که جزء ابتدائیات  درحالی که مدرک دیپلم هم دارد! پس در مدرسه چه چیزی به او یاد داده اند؟ جدول ضرب 
است که باید آنجا یاد بدهند. یکی از ابتدائیات در آموزش و پرورش این است که نباید دانش آموز را به هر ضرب و  
زوری و به هر انگیزه ای، وادار بکند به درس خواندن؛ و اال این آموزِش غیرمستقل بودن خواهد بود، آموزِش آویزان 

بودن و وابسته و متأثر بودن از این و آن، خواهد بود. 

	زندگی	انسان	نقش	اساسی	دارد 	یک	مقولۀ	دینی	و	معنوی	نیست؛	بلکه	در
ً
اخالص	صرفا

که فکر می کنند اخالص صرفًا یک مقولۀ معنوی است، در اشتباه هستند. اخالص حقیقت زندگی است،  کسانی 
که اخالص فقط مال  مرگ بر زندگِی بدون اخالص. زندگی بدون اخالص شکل نمی گیرد. خیلی ها تصور می کنند 
عبادت و نماز است و اال زندگی می تواند بدون اخالص پیش برود، برای زندگی و حیات بشر که اخالص مهم نیست! 

این توهین به خداست که تصور کنیم اخالص فقط برای خدا مهم است و در زندگی ما اهمیت ندارد. آیا می شود 
یک چیزی به نام »اخالص« برای خدا مهم باشد اما نقشی در حیات بشر نداشته باشد! آخر این چه خداپرستی ای 
که  اهلَلَّ َعَلی َحْرٍف« )حج/11( کسانی هستند  َیْعُبُد  اِس َمْن  الَنّ که بعضی ها دارند؟! قرآن می فرماید: »َو ِمَن  است 
عبادت خدا را یک گوشه ای از زندگی گذاشته اند، همۀ زندگی شان را پر نکرده است. »علی حرٍف« یعنی گذاشته اند 

یک طرف.

مفهوم	 برای	 دینی	 	 تعبیر اخالص	 است/	 و	جامعه	 انسان	 موفقیت	 برای	 عینی	 درصد	 مفهوم	صد	 اخالص	یک	
است »استقالل«	

اخالص یک مفهوم صد درصد عینی برای موفقیت انسان در زندگی و برای موفقیت جامعه است و عامل توسعه و 
پیشرفت است و عامل سالمت روحی و سالمت در روابط اجتماعی و تعادل روانی انسان هاست؛ لذا اخالص برای 
زندگی انسان خیلی مهم است. برای همین هم خدا هیچ  عملی را بدون اخالص قبول نمی کند. اخالص یک امر 
. در جلسات بعد، به این  ، اصاًل دین یک امر حیاتی است برای بشر دینی نیست؛ یک امر حیاتی است برای بشر
کنار زندگی، هرچند به عنوان  بپردازیم که چرا در جامعۀ ما این تلقی ایجاد شده است که دین یک امری است در 

یک تزیین خوب و البته قابل احترام! 

اخالص تعبیر دینی است از مفهوم استقالل. شما هم الزم است مستقل باشید )یعنی مخلص باشید( هم الزم 
که  این می شود  تعبیر دینی اش  ارزش ندارد«  اینکه می گوییم »خوب بودن بدون استقالل  باشید.  است خوب 

ندارد« ارزش  اخالص،  بدون  بودن  »خوب 
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	کنی		 	انگیزه	ای	او	را	به	درس	خواندن	و	حتی	نماز	خواندن	وادار 	بیاید،	نباید	به	هر 	بخواهی	بچه		ات	مستقل	بار گر ا

کسی )مثاًل فرزند خودت( را مستقل بار بیاوری، نباید به هر ضرب و زوری وادارش  که شما می خواهی یک  وقتی 
که به هر ضرب و زوری و به هر انگیزه ای نباید کسی نماز بخواند و همان طور  کنی به درس خواندن، همان طوری 

که به هر انگیزه ای نباید جهاد بکند. 

گردان به  کربالی پنج به شهادت رسید، من را به عنوان طلبۀ  که در عملیات  گردان حبیب  یکی از رزمنده های 
گفت: باید این روایت را بیایی برای ما بخوانی... گفتم: من رویم نمی شود، این روایت مال شماها  کشید و  کناری 
نیست، در صدر اسالم یک کسانی بودند که این روایت مربوط به آنهاست... گفت باید این را بخوانی، باالخره بنده 
کشته می شوند و  کرد به اینکه بروم آن روایت را بخوانم، کدام روایت؟ اینکه بعضی ها در راه خدا در جهاد  را وادار 
به شهادت می رسند، روز قیامت خدا می فرماید چه آورده ای؟ می گوید من در راه تو شهید شدم، خدا می فرماید: 
تو دروغ می گویی، تو آمدی جنگیدی برای اینکه بگویند آدم شجاعی است، از مرگ نترسیدی تا این ُپز شجاعتت 
به هم نخورد، ببریدش جهنم! می گفت این را بنشین برای ما بخوان، ما بترسیم از اینکه مخلص نباشیم. )قال 
َفُه ِنَعَمُه َفَعَرَفَها َقاَل َفَما َعِمْلَت ِفیَها َقاَل  ِتَي ِبِه َفَعّرَ

ُ
اِس ُیْقَضی َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعَلْیِه َرُجٌل اْسُتْشِهَد َفأ َل الّنَ ّوَ

َ
النبی ص: ِإّنَ أ

ِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلی َوْجهِه 
ُ
َك َقاَتْلَت ِلُیَقاَل َجِري ٌء َفَقْد ِقیَل َذِلَك ُثّمَ أ ی اْسُتْشِهْدُت َقاَل َکَذْبَت َو َلِکّنَ َقاَتْلُت ِفیَك َحّتَ

اِر ؛ منیه المرید/ ص134( ْلِقَي ِفي الّنَ
ُ
ی أ َحّتَ

حاال می گوییم شهید شدن باید انگیزه الهی داشته باشد، ولی آیا درس خواندن، هر انگیزۀ بیخود و مسخره ای 
بی عرضگی،  از  می شود  را  جامعه  این  آن وقت  می کنیم؟  را  کار  این  خودمان  با  چرا  ندارد؟  اشکالی  باشد  داشته 

کرد؟! جمعش  فاسد  مدیریت های  و  رانت خواری  رشوه خواری،  کم کاری، 

	اصل،	خوب	بودن	بدون	استقالل	و	اخالص	معنا	نمی	دهد	/	خوب	بودن	و	رفتار	خوب	هم	نتیجۀ	مستقل	 در
است بودن	

که خوب بودن بدون استقالل و اخالص معنا نمی دهد. ولی من برای اینکه دعوا نشود فعاًل  در اصل باید بگوییم 
کارهای خوب انجام دادن مهم است، هم  یک کمی مسالمت آمیز  صحبت می کنم و می گویم: هم خوب بودن و 
کنم آن وقت می گفتم: فقط مستقل بودن  گر می خواستم طبق ادبیات دقیق صحبت  اخالص و استقالل. ولی ا
کسی حقیقتًا  گر  ارزش دارد چیز دیگر مهم نیست! خوب بودن و رفتار خوب هم نتیجۀ مستقل بودن است. و ا
کنیم، دفاع از این حرف خیلی سخت  گر این طوری بخواهیم صحبت  مستقل باشد دچار آفت نمی شود. ولی ا

که با این حرف ها فاصله دارند، به هم می ریزد و متقاعدکردن اینها سخت است. می شود؛ چون ذهنیت هایی 

	طبیعت	 	دیگران	باید	مستقل	باشی،	هم	از 	عوامل	درونی	/	هم	از 	عوامل	بیرونی	باید	مستقل	باشی،	هم	از هم	از
غریزِی	اولیۀ	خودت

کنیم هم  کار  کنیم و دعوا نشود، می گوییم: هم باید روی مستقل بودن خودمان  لذا برای اینکه راحت تر صحبت 
روی خوب بودن. خوب بودن یعنی همۀ کارهای خوبی که انسان باید انجام بدهد. مستقل بودن یعنی چه؟ یعنی 
هم از عوامل بیرونی باید مستقل باشی هم از عوامل درونی. هم از دیگران باید مستقل باشی، هم از خودت و از 

طبیعت غریزِی اولیۀ خودت.
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منظور از عوامل درونی چیست؟ مثاًل در برخی از روایت ها کسانی که روی حساب غریزۀ طبیعی شان می روند جنگ 
می کنند و می خواهند اسمش را جهاد بگذارند، مورد تمسخر قرار می گیرند. در روایت می فرماید: این جهاد کردن ها 
گر سر غریزۀ شجاعت باشد ارزش ندارد، سگ هم از توله های خودش دفاع می کند و حاضر است در این راه کشته  ا
 َیْعِرُف َو َیْجُبُن ِبَطِبیَعِتِه ِمَن اْلُجْبِن َفُیْسِلُم 

َ
َجاَعِة َفَیْحِمي َمْن َیْعِرُف َو َمْن ال

َ
ُجَل َلُیَقاِتُل ِبَطْبِعِه ِمَن الّش بشود )َو ِإّنَ الّرَ

ْهِلِه ؛ 
َ
أ َلُیَقاَتُل ُدوَن   ِإّنَ اْلَکْلَب   َو   اْمِرٍئ َعَلی َما َقاَتَل َعَلْیِه 

ُ
َما اْلَمآُل  َحْتٌف ِمَن اْلُحُتوِف َو ُکّل

َ
ِإّن َو  اْلَعُدّوِ  ِإَلی  ُه  ّمَ

ُ
أ َو  َباُه 

َ
أ

الغارات/ج۲/ ص343(

که روی غریزۀ شجاعتش به جهاد برود  که برای چه چیزی داری می جنگی؟ در روایت دارد: کسی  مهم این است 
َك َقاَتْلَت ِلُیَقاَل  کسی جایش در جهنم است )َقاَل َکَذْبَت َو َلِکّنَ که برای ریا رفته است و چنین  کسی است  عین آن 
ِذي ُقِتَل 

َ
اِر ؛ منیه المرید/ ص134( )َو ُیْؤَتی ِباّل ْلِقَي ِفي الّنَ

ُ
ی أ ِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلی َوْجهِه َحّتَ

ُ
َجِري ٌء َفَقْد ِقیَل َذِلَك ُثّمَ أ

َتَعاَلی  َفَیُقوُل اهلُل  ُقِتْلُت  ی  َفَقاَتْلُت َحّتَ ِباْلِجَهاِد ِفي َسِبیِلَك  ِمْرُت 
ُ
أ َفَیُقوُل  َفَعْلَت  َتَعاَلی َما  َفَیُقوُل اهلُل  ِفي َسِبیِل اهلِل 

ْن ُیَقاَل ُفاَلٌن ُشَجاٌع َجِري ٌء َفَقْد ِقیَل َذِلَك ُثّمَ َقاَل َرُسوُل 
َ
َرْدَت أ

َ
َکَذْبَت َو َتُقوُل اْلَماَلِئَکُة َکَذْبَت َو َیُقوُل اهلُل َتَعاَلی َبْل أ

م ؛ مستدرك الوسائل/ج1/ص111(   ُر َلُهْم َناُر َجَهّنَ وَلِئَك َتَسّعَ
ُ
اهلِل ص أ

	کار	خوب	کردن	است 	از 	دین،	مستقل	بودن	مهم	تر در

کردن  کار خوب  کردن از ما می خواهد؟ در دین، مستقل بودن مهم تر از  کار خوب  دین از ما چه می خواهد؟ آیا 
که اهتمامت برای اخالص و قبولِی عمل بیشتر از اهتمامت برای انجام عمل باشد )ُکوُنوا  است. در روایت  هست 
می فرماید:  دیگری  روایت  در  امیرالمؤمنین)ع(  ص64(  ورام/ج1/  مجموعه  ِباْلَعَمِل؛  اْهِتَمامًا   

َ
َشّد

َ
أ اْلَعَمِل  ِبَقُبوِل 

؛  الَعَمِل  ِمن  الَقلیُل  َیْکِفَك  ِدیَنَك  )أْخِلْص  )بحاراالنوار/ج70/ص175(  اْلَعَمل «  ِمَن  اْلَقِلیُل  َیْکِفَك  َقْلَبَك  ْخِلْص 
َ
»أ

برایت بس است.  باش، یک کمی عمل هم  کنزالعمال/ج3/ص۲3( اخالص داشته 

کنند،  که استقالل مهم تر از خوب بودن است، ممکن است بعضی ها نپذیرند و با این حرف مخالفت  گر بگوییم  ا
درحالی که »اخالص« -که در روایات فوق آمده است- در واقع به معنای همین استقالل است.

که انسان دارد، باید از آنها هم بَکنی، استقالل از فرهنگ، تحت تأثیر فرهنگ  حتی استقالل از نکات غریزی ای 
آباء و اجدادی هم نباید باشی، استقالل از دیگران، استقالل از دشمنان یا دوستان. بعضی ها از دشمنان مستقل 

هستند ولی نسبت به دوستان، وابسته و آویزان هستند و به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند.

َفاَل  ُذِمْمَت  ِإْن  َو  ْح  َتْفَر َفاَل  ُمِدْحَت  »ِإْن  باقر  )ع( می فرماید:  امام  استقالل؛  این  اهمیت  روایت بخوانم دربارۀ  یک 
ع نکن در ادامۀ  ع و فز کردند جز گر مذمتت  کردند خوشحال نشو ا گر تعریفت را  ع « )تحف العقول/ص۲۸4( ا َتْجَز
َك َرُجُل َسْوٍء َلْم َیْحُزْنَك 

َ
ْهُل ِمْصِرَك َو َقاُلوا ِإّن

َ
ی َلِو اْجَتَمَع َعَلْیَك أ  َتُکوُن َلَنا َوِلّیًا َحّتَ

َ
َك ال

َ
ّن

َ
این روایت می فرماید: »َو اْعَلْم ِبأ

گر مردم شهرت جمع  که تو از دوستان ما اهل بیت نیستی ا َك َذِلك « بدان  َك َرُجٌل َصاِلٌح َلْم َیُسّرَ
َ
َذِلَك َو َلْو َقاُلوا ِإّن

که تو آدم بدی هستی و تو ناراحت بشوی، چرا ناراحت شدی؟ خب بگذار بگویند! ُخب ما هم از  بشوند بگویند 
این مسئله متأثر می شویم، می فرماید: پس تو دوست اهل بیت نیستی. دوست اهل بیت کیست؟ آدم مستقلی که 
گر بگویند »تو آدم خوب  گر تمام مردم شهر هم بگویند تو بد هستی ولی او ناراحت نشود، تمام مردم شهر هم ا ا

هستی« خوشحال نشود.

قرار  و نفوذ دیگران  تأثیر  نباید تحت  نباید ضربه بخوری،  اینکه  باید مستقل باشی. استقالل یعنی  تو  این یعنی 
از مسیر تربیت برداریم.  را باید  از این تشویق تنبیه ها  بگیرد، بلکه باید نفوذناپذیر باشی! بر این اساس، خیلی 
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کلیدی داریم به نام »مسئولیت پذیری« که  کنیم، یک راهبرد  گر ما بخواهیم به سمت این استقالل حرکت  حاال ا
إن شاءاهلل در جلسات بعد به این موضوع خواهیم رسید. 

	از	خدا 	نکنی؛	غیر 	هیچ		کسی	و	هیچ	چیزی	کار استقالل	یعنی	تحت	تأثیر

کار نکنی، پس تحت  به استقالل انسان باید خیلی بها بدهیم؛ استقالل یعنی تحت تأثیر هیچ  کس و هیچ چیزی 
گر تحت تأثیر خدا  کار بکنی؟ فقط تحت تأثیر خدا. یک سؤال هم اینجا مطرح می شود: من ا تأثیر چه چیزی باید 
گر تحت تأثیر دیگران یک کاری انجام بدهم،  یک کاری را انجام بدهم، این چگونه دلیل بر استقالل من است؟ ولی ا
که خیلی مطلب پیچیده و سختی هم هست، عرض  دلیل بر استقاللم نیست؟ در جلسات قبل، این مطلب را 
را بندۀ خودش  او باشیم، باز هم با حفظ استقالل، ما  که می  خواهد بندۀ  کردیم. یادمان باشد خداوند متعال 

می خواهد؛ بدون استقالل بندۀ خودش نمی خواهد. 

کار بکنم اسمش می شود  گر من بخاطر خدا  ا که  این دقت جواب بدهیم: چطور می شود  با  را  این سؤال  حاال 
گر از جهنم بترسم، یعنی  گر بخاطر رفیق و همسایه ام کار بکنم اسمش می شود عدم استقالل؟ من ا استقالل، ولی ا

مستقل هستم، ولی از مذمت دیگران بترسم، یعنی مستقل نیستم؟ می دانید دلیلش چیست؟ 

	بکنی	مستقل	هستی؟	برای	اینکه	خدا	زود	پاداش	و	جزا	نمی	دهد 	برای	خدا	کار گر چرا	ا

ْخِفیَها« )طه/15( روز قیامت که می خواهم پاداش و 
ُ
َکاُد أ

َ
اَعَة آِتَیٌة أ دلیلش این آیۀ قرآن است که می فرماید »ِإَنّ الَسّ

 َنْفٍس ِبَما َتْسَعی« 
ّ

ُکُل جزا بدهم خواهد آمد و من می خواهم مخفی اش کنم، چرا می خواهی مخفی کنی؟ »ِلُتْجَزى 
ک ارزش هر آدمی است- بتوانم پاداش بدهم. من بخواهم به یک انسان  تا بر اساس سعی و تالش هرکسی-که مال
از  انگار می خواهم  که  را مخفی می کنم، این قدر مخفی  او معلوم بشود، پاداشش  ارزش حقیقی  پاداش بدهم و 

خودم هم مخفی کنم، چه برسد به اینکه به تو بگویم! 

کار بکنی مستقل هستی؟ برای اینکه خدا زود پاداشت نمی دهد، برای اینکه خدا زود  گر برای خدا  می دانی چرا ا
مجازاتت نمی کند، برای اینکه خدا زیاد به تو تذکر نمی دهد، برای اینکه خدا زیاد نصیحتت نمی کند، برای اینکه 

خدا زیاد سرزنشت نمی کند. 

گر با آقای بهجت باشید آقای بهجت  گر زندگی کنی همین طوری است، شما فکر نکنید ا با پیامبر و ولّی خدا هم ا
کردی؟« شما از  کار را بکن، چرا آن کار را  کار را بکن، حاال این  بیست و چهار ساعته به شما می فرماید »االن این 
که ایشان چقدر حاضر بودند اطرافیان خود را نصیحت بکنند؛ حتی با تمناهایی  آقازادۀ آیت اهلل بهجت بپرسید 
که اطرافیان از ایشان می کردند؟ ایشان چیزی نمی گفتند، چرا نمی گفتند؟ برای اینکه می خواهند خودت بفهمی. 

	می	آورد/	فقط	خدا	می	تواند	با	برنامه	ای	که	به	ما	می	دهد	ما	را	به	اوج	 	بکنی	خدا	تو	را	مستقل	بار 	برای	خدا	کار گر ا
استقالل	برساند

گر برای خدا کار بکنی خدا مستقل بارت می آورد، اصاًل خدا تو را انسان آفریده است برای همین. در آیۀ کریمۀ قرآن  ا
ْرِض َخِلیَفًة« )بقره/30( من جانشین در زمین قرار دادم، تک 

َ ْ
ی َجاِعٌل ِفی ٱأل َك ِلْلَماَلِئَکِة ِإِنّ می فرماید »َو ِإْذ َقاَل َرُبّ

تک شما جانشین خدا هستید، قائم مقام خدا! چقدر جالب است، ببینید در روی زمین چه تعداد فراوانی قائم 
مقام خدا داریم! 
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خدا مستقل است یا وابسته است؟ مستقل است. ُخب تو هم که جانشین خدا هستی، باید مستقل باشی. بندگی 
خدا یعنی چه؟ بندگی خدا یعنی فقط مِن خدا می توانم با برنامه ای که به تو می دهم تو را به اوج استقالل برسانم، 

استقاللت را حفظ بکنم، با حفظ استقالل، تو را به اوج شکوفایی برسانم و استقالل تو را تضمین کنم.

	بین	برود	 عبد	خدا	شدن،	معنایش	این	نیست	که	استقاللت	از

عبد خدا شدن معنایش این نیست که استقاللت از بین برود، یعنی اینکه تو آن حس وابستگی خودت را فقط در 
ارتباط با من قرار بده، من خودم تو را تبدیل می کنم به یک موجود مستقل. حاال ببینید خدا چه کارهایی می کند 
کارها دعا و مناجات است. خدا می فرماید: از  برای تربیت ما در مسیر استقالل، اصاًل فوق العاده است! یکی از این 

من یک چیزی بخواه! می گویی: مگر نظر من مهم است؟ بله که مهم است!

کرده است...  بعضی ها می گویند: »آخر مگر من در این عالم، کی هستم؟« تو آدم هستی، خدا روی تو حساب باز 
می گوید: »مگر خدا به نظِر من نگاه می کند؟ مگر نظر من مهم است؟ مگر من کی هستم؟« تو کجا تربیت شدی که 
خودت را آدم حساب نمی کنی؟ کی با تو این کار را کرده؟ کی کرامتت را از بین برده؟ کی تو را ِله کرده؟ کی تو را داغون 

کرده؟ کی تو را از بین برده که انگار دیگر نیستی! 

	»عالی	ترین	تمایل	خودت« 	هیچ	چیزی	نباشی	به	جز استقالل	یعنی	تحت	تأثیر

انجام  کارهای خوب  کنیم، یعنی  را تمرین  اینکه خوب بودن  انجام بدهیم؛ یکی  کار  باید دوتا   پس ما همیشه 
کارهای  معمواًل  و  بدهند  انجام  خوب  کار  می توانند  سخت  معمواًل  نیستند  مستقل  که  آدم هایی  البته  بدهیم. 
خوب شان را هم غیرمخلصانه انجام می دهند، غیرمخلصانه یعنی چه؟ یعنی غیرمستقالنه. لذا این کارهای خوب، 
دیگر برای خدا ارزش ندارد، چون می فرماید: من تو را آدم آفریدم، تو باید تحت تأثیر هیچ چیزی نباشی. پس تحت 
تأثیر چه چیزی باید باشم؟ تحت تأثیر عالی ترین تمایلت باشی. بعد آن عالی ترین تمایل چیست؟ آن عالی ترین 
گر بنا باشد زود به تو  تمایل، آن عالی ترین منفعت، عالی ترین هدفی که داری، آن تمایلی است که زود به تو نرسد، ا
برسد یعنی سطحت پایین آمده و وابسته شده ای. آن وقت خوِد خدا می شود همان »عالی ترین تمایل« که البته 

به این سادگی هم به آدم جواب نمی دهد و اشک آدم را در می آورد! 

	مستقل	نباشی	جلوی	شکوفایی	خودت	را	گرفته	ای گر خوب	بودن	بدون	استقالل،	چه	ضرری	دارد؟	/	1.	ا

از همین اول  کارهای خوب انجام دادن، تالش بکنم هم برای مستقل بودن.  من باید هم برای خوب بودن و 
گر بدون مستقل بودن، خوب باشیم، این ضرر دارد، از این جهت  زندگی، مستقل بودن خودتان را تجربه کنید. ما ا
روز غیرمستقل تر می  شویم،  به  روز  وابسته  تر می شویم، ذلیل تر می شویم، غیرعزتمند تر می شویم،  روز  به  روز  که 
که در دین می فرماید »من از تو قبول نمی کنم« مستقل از  اصاًل روحیۀ انسانی مان از دست می رود، همان چیزی 
چی باشیم؟ مستقل از دیگران، مستقل از دوستان، مستقل از دشمنان و حتی مستقل از خصلت های طبیعی 
سطحی خودمان. خب اینها همه به جای خودش درست است. این استقالل را باید تمرین کنیم و بعد در کنارش 

کنیم. کنار این استقالل باید تمرین  آدم خوبی باشیم، یعنی خوب بودن را در 

گر ما مستقل نباشیم در واقع به خودمان ضربه زده ایم و جلوی شکوفایی خودمان را گرفته ایم. به خودمان ضربه  ا
زده ایم یعنی به خدا نمی رسیم. جلوی شکوفایی و تعالی خودمان را گرفته ایم هم یعنی به خدا نمی رسیم. 
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	مستقل	نباشی،	بردۀ	طواغیت	خواهی	شد گر 2.	ا

که در دنیا دزدها، غارت گرها و طغیان گرها  عالوه بر آن، یک ضربۀ دیگر هم به خودمان می زنیم، آن هم این است 
گر مستقل نباشی، دلچسپ ترین چیزی هستی که طغیان گرها در دنیا  زیاد هستند که تو را به بردگی بکشند، و تو ا
به آن عالقه دارند. خواهی نخواهی می شوی بردۀ طواغیت! این را چه کارش کنیم؟ کسی که مستقل نشد، شکوفا 

نشد و خراب شد، خودبه خود می شود سرباِز بی جیره و مواجیب طواغیت، این مشکل را چه کار کنیم؟

می گویند: ُخب او نمی خواهد مستقل بشود، شما چه کار دارید؟ نمی خواهد آدم مستقلی باشد می خواهد آدم 
وابسته ای باشد، وابسته به غرائز پستش، وابسته به دوستان، وابسته به دشمنان، به هرکسی می خواهد وابسته 
انبیاء هم  زور نیست،  نه  زور است؟  باشداصاًل نمی خواهد شکوفا بشود، مگر  این جوری  باشد، خب می خواهد 
گر نمی خواهی  که ادعا می کنیم مرید اولیاء خدا هستیم ما هم نباید زور بگوییم. خب ا هیچکدام زور نگفتند، ما 
چون  نشو!  هم  صهیونیست ها  بسیجِی  نکن،  سربازی  هم  ما  دشمن  برای  فقط  نیست،  حرفی  باشی،  مستقل 

آن وقت می آیی و می خواهی ما را بکشی. 

	مردم:	چرا	آنها	معاویه	را	کمک	می	کنند	ولی	شما	من	را	کمک	نمی	کنید؟ سؤال	امام	علی)ع(	از

گر نخواستی مستقل بشوی، باشد حرفی نیست، اما چرا بردۀ طواغیت می شوی؟ اینجاست که آدم های مستقل  ا
که بیا آدم های مستقلی بشوید، بردۀ طواغیت  در یک جامعه، جوش می خورند و مّنت رفقای شان را می کشند 
نشوید، نگذارید طواغیت از شما کار بکشند. أمیرالمؤمنین علی  )ع( می فرمود که معاویه از آدم ها کار می کشد و مزد 
ْدُعوُکْم 

َ
َنا أ

َ
 َعَطاٍء َو أ

َ
ِبُعوَنُه َعَلی َغْیِر َمُعوَنٍة َو ال َغاَم َفَیّتَ ّنَ ُمَعاِوَیَة َیْدُعو اْلُجَفاَة الّطَ

َ
 َو َلْیَس َعَجبًا أ

َ
هم به ایشان نمی دهد. )أ

ی َو َتْخَتِلُفوَن َعَلّیَ ؛ نهج البالغه/  ُقوَن َعّنِ ْو َطاِئَفٍة ِمَن اْلَعَطاِء َفَتَفّرَ
َ
اِس ِإَلی اْلَمُعوَنِة أ ُة الّنَ ْساَلِم َو َبِقّیَ ِ

ْ
ْنُتْم َتِریَکُة ال

َ
َو أ

که صهیونیست ها از بین ما، سرباز می گیرند مزد هم به ایشان نمی دهند، و این  خطبۀ 1۸0( ما داریم می بینیم 
سربازهای بی جیره و مواجب هم خودشان را برای آنها می کشند.

گر می خواهی مستقل نباشی، کسی با تو کاری ندارد، ولی  یک فلسفۀ امر به معروف و نهی از منکر این است که »تو ا
که بردۀ بی جیره مواجیب طاغوت هم نشوی؟« نمونۀ تاریخی اش را برای شما  گر مستقل نشدی قول می دهی  ا
توضیح بدهم، أمیرالمؤمنین علی  )ع( به مردم می فرمود که بیایید من را کمک کنید ولی آنها نمی آمدند و کوتاهی 
کمک نمی کنید؟) نهج البالغه/ خطبۀ  کمک می کنند ولی شما من را  می کردند. بعد می فرمود: چرا آنها معاویه را 
1۸0( خب آقاجان، شما می خواهی آدم ها مستقل باشند و به شما کمک کنند و اینها مستقل نیستند، ولی معاویه 

آدم ها را به بردگی می کشد. 

حضرت می فرمود: من می توانم شما را به بردگی بکشم و به زور شمشیر وادارتان بکنم به کار کردن، ولی من این کار 
ْصِلُحُکْم ِبِإْفَساِد َنْفِسی؛ الغارات/4۲۸/۲( بعد به 

ُ
 أ

َ
ی َو اهلِل ال َوَدُکْم  َو َلِکّنِ

َ
را نمی کنم. )َو ِإّنِی َلَعاِلٌم ِبَما ُیْصِلُحُکْم َو ُیِقیم  أ

حضرت هم می گفتند پس تو مدیریت بلد نیستی! نه فقط به ایشان، بلکه به پیغمبر هم می گفتند شما مدیریت 
بلد نیستی!

أمیرالمؤمنین علی  )ع( می فرماید: چرا من را کمک نمی کنید؟ خب شما می خواهید اینها را آدم حساب کنی، اینها 
روی حساب اخالص و استقالل و روحیۀ غیروابستۀ خودشان عمل بکنند، ولی اینها استقالل طلب نیستند، برده 

هستند، هرکسی بیاید ارباب بشود، اینها را چپاول می کند. تاریخ به ما این را می گوید.
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	یزید	شدید	و	حسین)ع(	را	کشتید؟ آی	مردم	کوفه،	شما	که	حال	جنگیدن	برای	علی)ع(	را	نداشتید،	چه	شد	که	سرباز

گر علی)ع( را کمک نکردی باشد، اما کاًل کسی را کمک نکن! آی مردم کوفه، شما علی)ع( را کمک نکردید،  ُخب شما ا
باشد، ولی جای دیگر هم نروید. شما برای علی)ع( سربازی نکردی، باشد، ولی برای یزید هم سربازی نکن که بروی 
کوفه شما علی را یاری نکردید، باشد  کاًل مستقل باش! مردم  حسین)ع( را بکشی! برای هیچ کسی سربازی نکن، و 
هیچ کس را یاری نکنید. چرا وقتی علی)ع( را یاری نمی کنید، بعد یزید را یاری می کنید و حسین)ع( را می کشید؟ هزار 

و چهارصد سال است داریم سینه می زنیم برای این حرف، گریه می کنیم، ضجه می زنیم برای این حرف. 

که حال جنگیدن پای  که می گفتید »ما حال جنگیدن نداریم« خب تو  که جنگ برو نبودید، شما  نامردها، شما 
که پای رکاب یزید می آیی و حسین)ع( را می کشی؟ رکاب علی را نداری، چه می شود 

	مردم	جامعه	ای	مستقل	نباشند؟	 گر چه	خطری	دارد	ا

رفت  خودش،  منافع  از  دفاع  برای  بکند  حرکت  أمیرالمؤمنین)ع(  رکاب  پای  مستقالنه  نشد  حاضر  که  کسی  آن 
گر مستقل نیستی، باشد مستقل نباش، کسی  کشت. ا کرد برای یزید، و برای منافع یزید، حسین)ع( را  سربازی 
نمی تواند به تو زور بگوید، ولی بعد، برای آن طرف هم سربازی نکنی! برای صهیونیست ها بردگی نکنی که بیایی من 
ْن  ُیْنِفَق  ِفی َمْعِصَیِة اهلِل 

َ
را بکشی! روایتش را بخوانم؛ امام صادق)ع( می فرماید: »َمْن َلْم ُیْنِفْق ِفی َطاَعِة اهلِل اْبُتِلَی  ِبأ

« )من الیحضره الفقیه/
َ

ْن َیْمِشَی ِفی َحاَجِة َعُدّوِ اهلِل َعّزَ َو َجّل
َ
 َو َمْن َلْم َیْمِش ِفی َحاَجِة َوِلّیِ اهلِل اْبُتِلَی ِبأ

َ
َعّزَ َو َجّل

کند. ج4/ص41۲( کسی خودش را در راه ولّی خدا خرج نکند، مبتال می شود به اینکه در راه دشمن خدا خرج 

جوان ها یک کاری کنید که همۀ اطرافیان تان بروند مستقل بشوند، کمک شان کنید، خودت مستقل باش، رفیقت 
گر مستقل نباشد. بله، تو اختیار زندگی خودت را داری. در جلسات بعد  ک است ا را هم مستقل بار بیاور، خطرنا
که یکی از نتایجش و  گر کسی روحیۀ استقالل طلبی، روحیۀ مستقالنه ای نداشته باشد  که ا کرد  هم عرض خواهم 
مقدماتش مسئولیت پذیری است، و در این کشور امام زمان زندگی بکند، سه به هیچ هرچند دقیقه یک بار به نفع 

صهیونیست ها نفس می کشد! اصاًل نمی خواهد کاری بکند. مثال هایش را هم برایت خواهم زد. 

کسی دیگر هم نباش، بردۀ  باشد بندۀ خدا نیستی، عیبی ندارد، کی می تواند به تو زور بگوید؟ پس بنده و بردۀ 
دشمن خودت هم نشو، قول می دهی؟ بعد می خواهی بردۀ کسی دیگر بشوی، بیایی ما را بکشی؟ این شیوۀ امر به 
معروف و نهی از منکر کردن است.  این محل نزاع است در گفتگوهای بین انسان ها در این جامعه، ما می خواهیم 

مستقل باشیم، ما چیز دیگری نمی خواهیم. 

کنی؟ چون او فقط استقالل ما را رعایت می کند، او  کار  وقتی می خواهی مستقل باشی چرا می خواهی برای خدا 
هول مان نمی دهد، او ما را نمی ترساند، مثاًل از جهنمی می ترساند که هیچ کسی ندیده، نمی آورد دست ما را بگیرد 
که نماز نمی خوانیم چاق تر هم می شویم، خدا  گناه نکن!« دیدی  و ببرد توی آتش، بگوید »سوختی؟ پس دیگر 

نمی زند حال مان را بگیرد!

	مستقل	نباشند،	بهترین	نیروها	برای	حکومت	طواغیت	هستند گر آدم	های	خوب	ا

خوب بودن بدون استقالل به درد نمی خورد، یک ضررش این است که در واقع این خوب  بودن نیست، وقتی که 
گر خوب باشی  تو بردگی بکنی و وابسته باشی و مستقل نباشی، خدا هم نمی پذیرد. ضرر دیگرش این است که تو ا

و مستقل باشی، اتفاقًا بهترین آدم هستی برای طواغیت.
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برای  هستند  انسان ها  بهترین  اینها  نباشند،  مستقل  گر  ا خوب،  خیلی  کِن  گریه  مسجدِی  نمازخواِن  آدم های 
حکومت طواغیت. اصاًل صهیونیست ها برای اینها یک تلویزیون اختصاصی درست می کنند و می گویند »به نمازت 
برس، مزاحم ما نشو« در یک شهری در زمان مشروطه، روس ها داشتند قهرمانان آن شهر را اعدام می کردند، اتفاقًا 
که این اعدام کننده ها به هم  عاشورا هم بود و آن طرف مردم داشتند عزاداری می کردند. در تاریخ نوشته است 
گر آن عزادارها یک دفعه ای با دستۀ عزاداری می آمدند که جلوی ما را برای اعدام اینها بگیرند، ما دیگر  می گفتند: »ا
کاری بکنیم، ولی عزاداری شان ربطی به مسائل سیاسی شان نداشت، گذاشتند ما اعدام خودمان  نمی توانستیم 

را انجام بدهیم!«

، از کلمۀ استقالل  یک پیشنهادی می خواهم بدهم؛ ِمن بعد به جای کلمۀ خوب بودن و خیلی از این کلمات دیگر
که »می خواهم متدین باشم« بگو می خواهم مستقل باشم، و البته این  گر خواستی بگویی  کنید. مثاًل ا استفاده 

استقالل را هم معنا بکن، و بگو که فرموده اند: »غایُة الّدین االخالُص « اخالص غایت دین است. 

	اصل	نمی	شود	کسی	مستقل	باشد	اما	خوب	نباشد آیا	استقالل	بدون	خوب	بودن	به	درد	می	خورد؟	در

که خوب بودن بدون استقالل به درد نمی خورد، حاال آن طرف بحث را هم بگویم. استقالل بدون خوب  گفتیم 
است  ممکن  ولی  نباشد،  خوب  اما  باشد  مستقل  کسی  کنم  تصور  نمی توانم  من  می خورد؟  درد  به  هم  بودن 
بعضی ها روحیۀ استقالل طلبی داشته باشند، و بیخودی فکر کنند که مستقل هستند و یکی دو جلوه از شجاعت 
و درندگی هم در وجود خودشان ببینند، یعنی به ظاهر مستقل باشند ولی خوب نباشند، اینها می شوند طواغیتی 
ْنساَن  ِ

ْ
 ِإَنّ ال

ّ
که می خواهند بقیه را به بردگی بکشند. خدا در قرآن در مورد اینها صحبت می کند و می فرماید »َکاَل

ْن َرآُه اْسَتْغنی « )علق/6و7(
َ
َلَیْطغی  * أ

گر طرف روحیۀ استقالل خواهی داشت ولی آدِم خوبی نبود چه؟  ما که این همه می گوییم »مستقل باشید« حاال ا
گر حقیقی باشد، انسان بد نمی شود بلکه  . )البته در حقیقت، این طور نیست؛ یعنی استقالل ا او می شود طغیان گر
خودش زایندۀ خوبی ها خواهد شد، ولی توضیح این حقیقت، خیلی سخت است. لذا برای اینکه آن طرِف بحث را 

هم گفته باشیم، این مطلب را هم مطرح می کنیم( 

بعضی	ها	تا	مستغنی	می	شوند	طغیان	می	کنند؛	این	می	شود	مستقل	بودِن	بدون	خوب	بودن	

را  این  بردگی بکشد،  به  را  نباشد، ولی می خواهد دیگران  برده  کسی حاضر است خودش  کنید، یک  حاال فرض 
که بگوییم »بردۀ دیگران نباش« ولی حاال طرف آمده و می خواهد بقیه را به  ُکشتیم  کنیم؟ خودمان را  چه کارش 

بکشد! بردگی 

قرآن می فرماید: »إّنَ النساَن َلَیطَغی أن رآُه اسَتغَنی« بعضی ها تا مستغنی می شوند طغیان می کنند، و می خواهند 
دیگران را به بردگی بکشند. این می شود مستقل بودِن بدون خوب بودن. خداوند متعال می فرماید »َو َلْو َبَسَط 
گر روزی را همین جوری بریزد و بسطش بدهد، مردم چه کار می کنند؟ بغی  ْرِض« خدا ا

َ ْ
ْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوا ِفي األ اهلَلُّ الِرّ

« )شوری/۲7( ُه ِبِعَباِدِه َخِبیٌر َبِصیٌر
َ
ا َیَشاء ِإّن ُل ِبَقَدٍر ّمَ می کنند، ستم می کنند. »َوَلِکن ُیَنّزِ

اول به تو اصرار می کنند مستقل باش، این مستقل بودن را وقتی آدم پیدا کند و یک کمی حالت استغنا پیدا کند، 
گر خوب تربیت نشده باشد و نخواهد در کنار استقالل و استغنای خودش آدم خوبی هم باشد، آن وقت خودش  ا
که یک  می شود مستکبر، خودش می شود طاغوتی، خودش می خواهد بقیه را به بردگی بکشد. بعضی ها بودند 
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گرگ. نه به آن موش بودنت، نه به  که یک کمی به یک جایی می رسند حاال می شوند  زمانی موش بودند، اما بعد 
گرگ شدنت!  این 

در	جامعۀ	امام	زمان)ع(	که	برکت	زیاد	است،	آیا	طغیان	نمی	کنند؟

حکومت  در  زندگی  و  موالی مان  فرج  و  ظهور  مهدوی،  جامعۀ  دربارۀ  را  مهمی  حرف  یک  می خواهم  اینجا  در 
 
ً
گر نعمت به بعضی ها بدهم و او یک کمی ظاهرا کنم. خداوند متعال می فرماید: من ا حضرت، خدمت شما عرض 
ْرِض؛ شوری/۲7( ُخب در جامعۀ 

َ ْ
ْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوا ِفي األ که مستقل است، طغیان می کند. )َو َلْو َبَسَط اهلَلُّ الِرّ ببیند 

گر  امام زمان)ع( برکت زیاد است، در جامعۀ امام زمان نعمت زیاد است چون طواغیت برداشته می شوند. خب ا
خودمان طاغوت شدیم چه؟ شما این را تضمین بده تا آقایت بیاید! 

که وقتی دستش به یک جایی رسیده، دیگر رحم نکرده است. بابا  کم حزب اللهی و بچه مذهبی ندیده ام  بنده 
چه کار داری می کنی؟ می توانم در بین سیاسیون برجسته هم برای شما مثال بزنم.  

استقالل بدون خوب بودن، بد است که استقالل بدون خوب بودن را خدا در قرآن اسمش را می گذارد »استغنا«. 
به  استقالل  بوی  فقط  و  نباشد  حقیقی  استقالل  گر  ا ولی  نمی شود  بد  طرف  باشد،  حقیقی  گر  ا استقالل  البته 
کند و از این استغنا به طغیان برسد، این بد است. پس می توانیم  مشامش بیاید و یک کمی احساس بی نیازی 
بگوییم که اجمااًل استقالل بدون خوب بودن هم بد است، همان طور که خوب بودن بدون استقالل هم بد است. 

	معرض	این	امتحان	هستند:	»وقتی	مستغنی	شدی	طغیان	نمی	کنی؟«	/	طغیان	 االن	مسئولین	مجلس	و	دولت	در
نکردِن	یک	مسئول	به	چیست؟

که ظرفیت استغنا ندارند نعمت نمی دهد. االن مسئولین محترم  افرادی  به  یا  خدا به همین دلیل، به جامعه 
مجلس و دولت، خیلی ادعای خداپرستی دارند، ما هم دائمًا دعای  شان می کنیم، خیلی های شان را هم از نزدیک 
می شناسیم که آدم های طغیان گری نیستند، اما اینها باید یک امتحانی پس بدهند، این امتحان تاریخی است، که 
»وقتی تو مستغنی شدی طغیان می کنی یا نه؟« طغیان نکردن و طغیان کردن یک مسئول به چیست؟ به خوب 
باید یک وقت دیگری  که  کردن، به اشرافی گری نکردن، به رعایت خیلی اصول  زیاد مجاهده  کردن، به  خدمت 

مفصل به آن پرداخت. 

گفتگوها  که بگوییم »برای این سیاسیون موجود، دیگر هیچ حرفی الزم نیست بزنیم!« نه، خیلی  این طور نیست 
الزم است، ما از این مرحله باید بگذریم تا به ظهور حضرت برسیم. این طور نیست که به آن مرحله رسیده باشیم 
گر آدم خوب بیاید، تازه امتحان می شود که وقتی استغنا پیدا کردی، طغیان نمی کنی؟ که حضرت ظهور بکند، نه؛ ا

گر خدا  . یک استغنا می دهد و می بیند طغیان می کنی یا نه؟ ا خدا ریز ریز از تک تک شما امتحان می کند، ریز ریز
که  کجا می روی! تا آنجایی  استغنا به تو بدهد و طغیان نکنی، و استقالل به تو بدهد و طغیان نکنی، می دانی تا 
عرفا یک دفعه ای می بینند دست به مس می زنند طال می شود، یا اشاره می کنند، بیمار سرطانی شفا پیدا می کند، 

یا اشاره می کنند از این طرف دنیا به آن طرف دنیا می روند. 
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	امتحانات	ما	این	است		که	»وقتی	استغنا	و	استقالل	پیدا	کردیم،	طغیان	نکنیم« فلسفۀ	بسیاری	از

چرا خدا به عرفا قدرت می دهد؟ می گوید من می خواهم تو وابسته به هیچ چیزی نباشی، روز به روز دارم امتحانت 
می کنم، هرچی وابستگی هایت را قطع می کنم، هرچی استغنا به تو می دهم، تو یک ذره طغیان نمی کنی! خدا بخیل 
گر مؤمنین جامعۀ ما به استغنا برسند و طغیان نکنند، امام زمان مان را می فرستد و  نیست. در همین جامعۀ ما، ا
ما می شویم سروران عالم، ولی االن روی چه حسابی خدا باید روی ما حساب بکند که ما سروران عالم بشویم، آیا 

تک تک ما و کلیت جامعۀ ما امتحان پس داده ایم؟ 

آیا ما این امتحان را داده ایم که وقتی استغنا و استقالل پیدا کردیم، طغیان نکنیم؟ این فلسفۀ بسیاری از امتحانات 
؛ تو ظرفیتش را نداری. اصاًل خدا  گر طغیان کردیم، آن را می گیرد، می فرماید نه دیگر ما است، خدا نعمت می دهد و ا
به بعضی ها این طوری نگاه می کند و می فرماید: به این بندۀ من نعمت ندهید، چرا؟ می فرماید این االن دِر خانۀ 
گر به او نعمت بدهید و یک کمی استغنا پیدا بکند و بوی استقالل به مشامش برسد، خراب می شود،  من هست، ا
کنترل می کنیم، البته وابستگی ها هم آدم را رشد نمی دهد ولی دیگر  فعاًل ما داریم این را با همین وابستگی هایش 

چه کارش کنیم؟ باالخره این طوری داریم مهارش می کنیم.

گر حقیقی باشد، خوب بودن نتیجۀ آن خواهد  استقالل بدون خوب بودن در حقیقت وجود ندارد، استقالل ا
کسی نمی تواند  گر استغنا و بوی استقالل به مشام شان برسد آدم های بدی می شوند و دیگر  بود، ولی بعضی ها ا

بکند.   جمع شان 
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|	جلسه	چهارم	|
دو مانع مهم بر سر راه استقالل طلبی ما  

 کسی که به »لذت و منفعِت کم« قانع شد، به راحتی می شود استقاللش را گرفت
ملتی که استقاللش را از دست بدهد، هم »منافعش« و هم »عزتش« از بین می رود

	انقالب		 	بیان	رهبر معنای	استقالل	و	ارتباط	آن	با	»عزت«،	در

که در حدود یازده سال پیش یعنی در سال 1379 بیان  کالم، یک جمله از مقام معظم رهبری را  در همین آغاز 
که باید به  فرمودند، برای تان قرائت بکنم تا ببینید چقدر راحت فرمایش های ایشان روی زمین می ماند و آن طور 
گر  ، نشان بدهیم که ما زیاد در طرح موضوع استقالل، تنها نیستیم و احیانًا ا آن پرداخته نمی شود. و از طرف دیگر
که از باال دارد نگاه می کند،  که ایشان به عنوان یک حکیمی  ما بخواهیم به این موضوع اهمیت بدهیم، بدانید 
رصد می کند و از دانش دینی کافی برخوردار است و از زمان ما بسیار جلوتر است، ایشان هم نسبت به اهمیت این 
مفهوم استقالل چه نکاتی را بیان فرموده اند. )البته ایشان یک بار دیگر هم شبیه این مطلب را در جای دیگری 

بیان فرموده اند(

می فرماید: »شعار اصلی انقالب ما این سه کلمه بود: استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی. جمهوری اسالمی، همان 
نظامی است که وارد میدان شد؛ با تالش های خود و چالش هایی که با آن روبه رو بوده است، پیش می رود و راه را باز 
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می کند. شعار آزادی، جزو شعارهای بسیار جّذاب است؛ تکرار شده است؛ درباره آن حرف زده اند؛ مقاله نوشته اند؛ 
کتاب نوشته اند و شعار داده اند. درباره آزادی، سخن ها گفته شده است؛ بعضی با اعتدال، بعضی با افراط، بعضی با 
، در انزوا قرار گرفته است )یعنی  تفریط. شعار آزادی، زنده مانده است؛ اما شعار استقالل برخالف آن دو شعار دیگر
که خیلی تکرار می شود( شعار استقالل، یکی از مهمترین شعارهاست.  بر خالف شعار آزادی و جمهوری اسالمی 
گر استقالل نباشد، یک ملت به آزادی خود و به شعار آزادی خود هم نمی تواند خوشبین باشد. استقالل را بعضی  ا
، بعضی از روی غفلت و بعضی از روی خباثت، می خواهند به دست فراموشی بسپارند. من امروز 

ً
، بعضی سهوا

ً
عمدا

گنجایش این سخن را داشته باشد- در برابر شما برادران و خواهران عزیز  که  دربارۀ مسئله استقالل -در وقتی 
مطالبی را عرض می کنم.« )بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم ؛ 79/07/14( 

 بعد می فرماید: »معنی استقالل چیست؟ برای یک ملت، استقالل چه مفهوم و چه ارزشی دارد؟ استقالل، یعنی 
و  خائنانه  را  او  سرنوشت  و  نکنند  دراز  دست  بیگانگان  باشد؛  مسّلط  خود  سرنوشت  بر  بتواند  ملت  یک  اینکه 
گر بیگانگان -که یقینًا  گرفته شد؛ یعنی ا گر از ملتی استقالل او  مغرضانه رقم نزنند. این معنای استقالل است. ا
دلسوز او نیستند- بر سرنوشت او مسّلط شدند، دو چیز را از دست می دهد: اّول، عّزت نفس خود را، افتخارات 

خود را، احساس هوّیت خود را؛ دوم، منافع خود را.« )همان(

گفتگو  که ما چند جلسه در این باره  ببینید در اینجا ارتباط بین استقالل با »عزت« خیلی روشن، تصریح می شود 
داشتیم. همچنین وقتی می فرماید »استقالل یعنی اینکه یک ملت بتواند بر سرنوشت خود مسلط باشد« دربارۀ 
که در این باره  یک فرد هم همین طور است، یعنی یک  فرد هم باید خودش سرنوشت خودش را به عهده بگیرد 

کرد. شب های بعد بیشتر صحبت خواهیم 

کید	نشده	است 	روی	خباثت،	به	موضوع	استقالل	تأ 	یا	از
ً
	فرهنگ	جامعۀ	ما	اشتباها در

کید نشده است، امشب ما یک کمی متفاوت  در فرهنگ جامعۀ ما یا اشتباهًا یا از روی خباثت، به موضوع استقالل تأ
صحبت بکنیم، وضع این مفهوم استقالل را در جامعۀ خودمان مورد بررسی قرار بدهیم، چرا باید جوان های ما 
این قدر از بیان این مطلب استقبال بکنند و چرا مهم است؟ چرا تا حاال به آن خوب پرداخته نشده است، تقصیر 

حوزه و دانشگاه است، تقصیر سیاسیون است؟ دربارۀ اینها باید باید یک مقدار بررسی کنیم. 

یعنی می خواهیم از بیرون به بحث استقالل نگاه کنیم، ممکن است این بحث استقالل را ما امشب زیاد جلو نبریم، 
که یک موضوع)یعنی استقالل( چرا انتخاب می شود؟ چرا باید به آن  گفتگوها الزم است تا معلوم بشود  اما این 

کنیم؟ کرد؟ و اینکه باید برای آن چه کار  توجه 

برای	توجه	به	مفهوم	استقالل	در	جامعه	مان	دوتا	مشکل	اساسی	داریم:

 ما برای توجه به مفهوم استقالل در جامعه مان دوتا مشکل اساسی داریم. یک انسان و یک جوان، چرا به مفهوم 
کسی بخواهد استقالل واقعًا برایش یک ارزش باشد و یک ارزش هویتی برایش  گر  کند؟ ا کم توجه  استقالل باید 
گر  گر استقالل نداشته باشد احساس کند که ذلیل شده است و ا داشته باشد، باید با آن احساس عزتمندی کند و ا

کسی استقالل روحی نداشته باشد احساس کند که ذلیل شده است. جوان باید این گونه باشد.
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کامل تر از  که او شعار استقالل سر داد؛ بلکه باالتر و  علت لذت شما از عزاداری أباعبداهلل الحسین)ع( این است 
استقالل و نتیجۀ استقالل که »عزت« است و پای این عزت ایستاد و خون داد. شما در داستان زندگی هرکسی این 
را ببینید، تحسین و تقدیر می کنید. خب در زندگی خودتان چه؟ هیچ کدام تان نگذارید استقالل تان لطمه بخورد.

	مملکت	ما	بخواهد	مستقل	باشد	باید	تک	تک	آدم	ها	اهل	استقالل	باشند گر ا

گر مملکت ما بخواهد عزت مند  گر مملکت ما بخواهد مستقل باشد باید تک تک آدم ها اهل استقالل باشند. ا ا
و بدون عزت مندی  که بدون استقالل طلبی  اال سیاسیونی هستند  و  باشند  افراد اهل عزت  باید تک تک  باشد 
که از  می آیند وابستگی را تئوریزه می کنند، از مردم رأی می آورند و پدر مردم را هم در می آورند. بعد مردم می  مانند 
کجا خورده اند؟ از آنجایی خوردیم که یک عده ای به استقالل و عزت، زیاد بها ندادند. بعضی از این موارد را شاید 
گری هایی تاریخی باید انجام بگیرد، البته نمی خواهم  شب های بعد یک کمی درباره اش صحبت بکنم، یک افشا

اصل بحث، تحت الشعاع چهارتا مثال پرتنِش سیاسی قرار بگیرد.

در جامعۀ ما دوتا مانع هست برای اینکه به موضوع استقالل بپردازیم. برای اینکه ما یک جامعه ای داشته باشیم که 
کید بورزند دوتا مشکل و مانع سر راه مان داریم. چرا انسان ها  کید بورزد و تک تک جوان ها بر استقالل تأ بر استقالل تأ

نباید به موضوع استقالل زیاد بپردازند، نباید به موضوع عزت زیاد بپردازند؟ اینکه خیلی موضوع مهمی است. 

	راه	استقالل	و	عزت،	قانع	شدن	به	لذت	و	منفعِت	کم	است		 		مانع	اول	سر

و  که در جامعۀ ما )و نوعًا در جوامع بشری( لذت طلبی، لذت های پست، منفعت طلبی  عامل اولش این است 
غ خانگی، یک مقدار دانه، سر راه  منفعت های کم، انسان را از استقالل باز می دارد. مثل این است که شبیه یک مر

ما بریزند و ما بنشینیم دانه های مان را بچینیم، بعدش هم در عروسی و عزا، سرمان را ببرند و تمام! 

قانع شدن به کم از لذت و از منفعت، موجب می شود آدم دنبال استقالل و عزت نباشد. چون شما برای رسیدن به 
عزت و استقالل باید یک مقدار از این کم ها بگذرید و بعد به منفعت بسیار زیاد می رسی، به لذت بسیار زیاد می رسی. 

که بچه ها در جبهه از زندگی شان می بردند آن هم در اوج سختی ها، من به این سادگی در این سی سال  آن لذتی 
حال  یک  برسد.  زندگی اش  از  لذت بری  و  سرزندگی  و  نشاط  این قدر  به  جوانی  یک  ندیدم  مقدس  دفاع  از  بعد 
دیگری است، یک حس دیگری است، البته شما جوان ها در هیئت یک مقداری از آن را تجربه می کنید، یک مقدار 
بیشترش را در اربعین تجربه می کنید، اما جبهه یک چیز دیگر بود، اصاًل یک چیزی می گویم یک چیزی می شنوی. 
تا حاال هم نتوانستیم فیلمش را درست و حسابی بسازیم. آیا ما فیلم سازهایی که آن حس جبهه را بتوانند منتقل 

کرد، ولی من قبول ندارم، ما هنرش را نداریم. کنند نداشته ایم؟ البته بعضی ها می گویند اصاًل نمی شود منتقل 

	صحیح	نبوده	است
ً
کثرا چرا	این	مانع	در	جامعۀ	ما	پدید	آمده؟	/	تربیت	دینی	در	جامعۀ	ما	ا

پس ببینید؛ یک مانع طبیعی وجود دارد برای پرداختن به استقالل. یک  مانع طبیعی وجود دارد برای پرداختن 
کنید؛ امام حسین  )ع( خودش و بچه هایش هزینه داده اند، که ما را پای مفهوم عزت و استقالل  به عزت. اما دقت 
، ریتم، فریاد، هنرهای تجمسی و  بکشانند؛ کار ساده ای نیست، این معجزه است. سینه می زنی، موسیقی، شعر
کید می کنی.  انواع و اقسام عوامل می آید دست به دست همدیگر می دهد که بر مفهوم عزت و استقالل این قدر تأ

خون داده امام حسین، ساده نیست! 
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گر انسان ها را رها کنی، با اینکه این موضوع عزت و استقالل را دوست دارند، اما خودشان زیاد دنبالش نمی روند.  ا
عامل تربیتی دارد، عامل فرهنگی دارد. این عامل فرهنگی و تربیتی که موجب نرفتن سراغ عزت و استقالل می شود 

را چگونه باید برطرف کرد؟ حاال بنده درمورد راه برطرف کردنش صحبت خواهم کرد.

؛ باالخره لذت ها و منفعت های اندک  اما این عامل به وسیلۀ چه چیزی پیش آمده است؟ خب آدمیزاد است دیگر
چشمش را می گیرد و سراغ اینها می رود، اما تربیت دینی ما در آموزش و پرورش، تربیت دینی ما در مساجدمان 
که به معلم ها و منابر   صحیح نبودند، من با صراحت به شما عرض می کنم، با همۀ احترامی 

ً
کثرا و در منابرمان ا

کثر درس های دینی به  تبلیغ دین، درس های تبلیغ دین و تعلیم دین در حوزه و دانشگاه قائل هستم. تقریبًا ا
ِکی این تحول  گفته بشود. من نمی دانم  گفته بشود، یک چیزهای دیگری باید  درد نمی خورند؛ اصاًل اینها نباید 
را  رادیو  که یک ساعت  امام می فرمود  زمانی حضرت  اما یک  بیاید؟  پدید  و در حوزۀ علمیه  کشور  می خواهد در 
بدهید به ما ببینید ما چه می کنیم! حضرت امامی که استادشان مرحوم شاه آبادی)ره( بود و در مکتب ایشان درس 
که چه عرض بکنم، بیست و چهار ساعت تلویزیون و رادیو به ما داده شد در  خوانده بودند. اما بعد، یک ساعت 
شبکه های مختلف، ولی ما آن اثر مطلوب را که می خواستیم نگذاشتیم. چرا؟ چون دیگر درس های استاد امام را ما 
که زده می شود  کردیم. البته این حرف های دینی ای  کنیم و یک حرف های دیگر را آوردیم اجرا  نیامدیم اینجا اجرا 

کید نمی شود.  که الزم است، تأ کلیدی اصلی  غلط نیست، ولی از جای درستی شروع نمی شود و بر آن نکات 

می خواهم بگویم تربیت دینی و تربیت اخالقی در جامعۀ ما گاهی اصاًل غلط است، مثاًل اینکه تو از سر کتک خوردگی 
و درماندگی و وابستگی و ذلیل بودن )یعنی ذلیِل این و آن بودن( بروی دِر خانۀ خدا، این اصاًل غلط است، یک کمی 

محکم بایست، یک کمی خودت را باعزت حساب کن. 

که در جامعه صورت می گیرد، نه تنها روحیۀ عزت را تقویت نمی کند، بلکه آن  گاهی اوقات برخی از تعلیمات دینی 
روحیۀ وابستگِی درماندۀ بدون عزت را به آدم تزریق می کند. االن نمی خواهم وارد مصادیق بشوم، اما باید بدانیم 
که به ظاهر یک اخالق خوب است، در واقع  کِت سربراهی، آدم نیست. هر اخالقی  که هر آدم متواضع باحیای سا

کوتاه کردن کالم، مثال می زنم: اخالق نیست! یک روایتی هست که همیشه در این مواقع، برای 

	درست	آموزش	داده	نشود،	موجب	رشد	انسان	نخواهد	شد گر 	هم	ا 	و	شکر صبر

شخصی نزد امام صادق)ع( آمد و گفت: فتوت و جوانمردی به چیست؟ )جوانمردی یک پلۀ حداقلی از انسانیت 
است، اما دین داری خیلی باالتر از آن است( امام صادق  )ع( فرمود: شما می گویید جوانمردی به چیست؟ گفت 
گر به او نعمت ندادند  کند، ا که وقتی به او نعمت دادند تشکر  کسی است  مردم این طور می گویند: جوانمرد آن 
صبر کند. امام صادق  )ع( فرمود: خب سگ های مدینه هم همین جوری هستند؛ نعمت که به آن می دهی ُدمش 
َل 

َ
گرسنگی می کشد. )َسأ را تکان می دهد و تشکر می کند، در را رویش ببندی، این دم در می ماند و صبر می کند و 

ُمِنعنا  إن  َشَکرنا، و عطینا  اُ َفقاَل َشقیٌق: إن  أنَت؟  َتقوُل  َفقاَل: ما  ِة؟  الُفُتّوَ َعِن  ٍد)ع(  ُمَحّمَ بَن  الَبلِخّیُ َجعَفَر  َشقیٌق 
ٍد)ع(: الِکالُب ِعنَدنا ِبالَمدیَنِة َتفَعُل َکذِلَک! ؛ شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید/۲17/11(  َصَبرنا. َفقاَل َجعَفُر بُن ُمَحّمَ

، بد است؟ مگر تعلیم دادن شکر چیز بدی است؟ من چه عرض کنم؟ ولی می شود صبر و  آقا مگر تعلیم دادِن صبر
شکر را یک جوری درس داد و آموزش داد که آدم تازه بشود در حد یک سگ!

گفت: آقا امام صادق، شما بفرمایید فتوت چیست؟ فرمود ما اهل بیت این جوری تفسیر می کنیم؛ می گوییم فتوت 
کنی، این یعنی جوانمرد. درحالی که  گر به تو نعمت دادند ایثار  کنی و ا گر به تو نعمت ندادند تشکر  که ا این است 
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گر نعمت ندادند تشکر کنی )َفقاَل َشقیٌق: َیا بَن ِبنِت َرسوِل  گر به تو نعمت دادند تشکر کنی و ا آن قبلی می گفت؟ ا
إن ُمِنعنا َشَکرنا( عطینا آَثرنا، و

ُ
ُة ِعنَدُکم؟ َفقاَل: إن ا اهلِل، َما الُفُتّوَ

گر مواساتی زندگی نکنیم. متاسفانه این  بحث پارسال ما در اینجا »مواسات« بود و گفتیم که درواقع نامردی است ا
گر جهاد در  که ا کلمات اهل بیت)ع( هست  تعلیمات دینی رایج در جامعۀ ما تا حد زیادی اشتباه است، گاهی در 
راه خدا هم داشته باشی اما از سر غریزۀ شجاعت، ارزش ندارد. می فرماید: بعضی ها جهاد می کنند؛ شبیه سگی که 
 َیْعِرُف َو َیْجُبُن 

َ
َجاَعِة َفَیْحِمي َمْن َیْعِرُف َو َمْن ال

َ
ُجَل َلُیَقاِتُل ِبَطْبِعِه ِمَن الّش از توله هایش محافظت می کند )َو ِإّنَ الّرَ

 اْمِرٍئ َعَلی َما َقاَتَل َعَلْیِه َو ِإّنَ 
ُ

َما اْلَمآُل  َحْتٌف ِمَن اْلُحُتوِف َو ُکّل
َ
ُه ِإَلی اْلَعُدّوِ َو ِإّن ّمَ

ُ
َباُه َو أ

َ
ِبَطِبیَعِتِه ِمَن اْلُجْبِن َفُیْسِلُم أ

ْهِلِه ؛ الغارات/ج۲/ ص343( 
َ
اْلَکْلَب  َلُیَقاَتُل ُدوَن  أ

	دهیم	 	وضع	موجود	قرار نباید	اعتقاد	به	خدا	را	دست	مایۀ	رضایت	از

ما االن جامعۀ دینی مان جلو رفته است، تو نباید اعتقاد به خدا را دست مایۀ رضایتت نسبت به وضع موجود قرار 
که مقابل باطل قیام نکنی، آن وقت دین می شود در خدمت تحمل ظلم! باید درس دینی  بدهی، به این معنا 
از دبیرستان خارج  که بچۀ پانزده شانزده ساله وقتی خواست  یک جوری باشد، باید تربیت ما یک جوری باشد 
که تمسخر  یا نه؟ یعنی این قدر استقالل داشته باشد  که دیگران مسخره اش می کنند  بشود برایش مهم نباشد 

دیگران برایش مهم نباشد.

کسی  گر دیدی  که در واقع علیه »اخالق حداقلی« است، ایشان می فرماید: ا یک روایتی از امام صادق)ع( هست 
ُجَل َقْد َحُسَن َسْمُتُه  ْیُتُم الّرَ

َ
گناه بکند... )ِإَذا َرأ گولش را نخور، شاید آدم ضعیفی است و عرضه ندارد  گناه نمی کند 

ْنَیا َو ُرُکوُب اْلَمَحاِرمِ  
ُ

ْکَثَر َمْن ُیْعِجُزُه َتَناُوُل الّد
َ
ُکْم َفَما أ

َ
ّن  َیُغّرَ

َ
َو َهْدُیُه َو َتَماَوَت ِفی َمْنِطِقِه َو َتَخاَضَع ِفی َحَرَکاِتِه َفُرَوْیداً ال

گناه  گر به هر قیمتی  َلَها...«)احتجاج/3۲0/۲( پس ا َفّخًا  یَن  الّدِ َقْلِبِه َفَنَصَب  َو ُجْبِن  َو َمَهاَنِتِه  ِتِه   ِنّیَ ِلَضْعِف  ِمْنَها 
گناه نکردیم دیگر! خب شاید عرضه نداری. البته این حدیث طوالنی  نکنی فایده ندارد. می گوید: آقا باالخره ما 

است و امام رضا همین جوری انواع خوب بودن ها را نام می برد و زیرآبش را می زند! 

کید بکند، می توانیم از این چالش  کید بشود، واقعًا تأ که باید تأ گر درست باشد و سر آن نقطه ای  تربیت دینی ما ا
فرهنگی عبور بکنیم. یعنی چیزی که مانِع آن استقالل طلبی و عزتمندی تک تک افراد می شود که فراتر و ارزشمندتر 

از کار خوب انجام دادن است، در جامعه باب می شود.

البته مانع موجود، فقط تعلیمات دینی هم نیست، از نظر فرهنگی هم تهاجم فرهنگِی غرب بیست و چهارساعته 
پمپاژ می کند، سرگرمی های مبتذلی هست که تو را به خودش وابسته بکند، تو دیگر به فکر استقالل نباشی و اصاًل 
به فکر این حرف های سطِح باال نیفتی. باالخره دشمنان وظیفۀ خودشان را دارند انجام می دهند، دارند مدام 
فرهنگ درگیر شدن با لذت های حداقلی و منفعت های حداقلی را تزریق می کنند به مردم. این فرهنگ را دشمنان 
ما هم دارند تثبیت می کنند، دوستاِن دین هم تبلیغات دینی و تربیت دینی شان، زوِر عبور از این فرهنگ را ندارد.

	لذت	کم	بردارد 	نیست	دست	از طبع	انسان	به	لذِت	کم	قانع	است	و	حاضر

پس چالش اول یا مانع اول، این شد که طبع انسان به لذت کم قانع است و حاضر نیست دست از لذت کم بردارد. به 
منفعت کم قانع است، حاضر نیست دست از منفعت کم بردارد. یک چنین آدمی استقاللش را می شود گرفت. تربیت 
دینی و فرهنگ جامعه باید آدم را از این معضل عبور بدهد، ولی ما در این زمینه ها مشکالت فرهنگی و تربیتی داریم. 
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انسان با استقالل، به همه جا می رسد و بنا است اصاًل کارهای خوب در خدمت این ارزش کلیدی باشد، اما چرا به 
قول مقام معظم رهبری، در جامعۀ ما دربارۀ موضوع استقالل، کم حرف زده می شود؟

	راه	استقالل	طلبی	»فرهنگ	اومانیستی	غربی«	است مانع	دوم	سِر

که چالش و مانع بر سر راه استقالل طلبی است، فرهنگ  غیر از قانع شدن به لذت و منفعِت کم، عامل دیگری 
که تقلبِی استقالل، تقلبِی عزتمندی، تقلبِی ارزش انسان را تحت  اومانیستی غربی است، یک فرهنگی آمده ست 
عناوینی مثل »آزادی« و »حقوق بشر« رواج داده است. فریب دادن با آزادی و حقوق بشر در غرب، سال ها است 
 البته سر و 

ً
دیگر لو رفته است، اما بعضی از عقب مانده ها تازه این فرهنگ را آورده اند در اینجا توسعه بدهند. اخیرا

صداهای شان یک مقدار کمتر شده و دیگر چیزی ندارند بگویند. مثاًل آمریکا جامعۀ ایده آل است؟ فرانسه جامعۀ 
ایده آل است؟ انگلیس جامعۀ ایده آل است؟ اینها که ادعای خودشان، دیگر آخِر آزادی و حقوق بشر هستند، چرا 

به نهایت درماندگی و دریده خویی رسیدند؟ برای دیگران درنده و برای خودشان درمانده شده اند! 

	به	جامعه	تزریق	می	کنند غربی	ها	به	جای	استقالل،	یک	داروی	تقلبی	دیگر

وقتی که شما به جای استقالل، یک داروی تقلبی یا یک مسّکن قالبی به جامعه تزریق کردید چه اتفاقی می افتد؟ 
من می توانم حتی در برخی کتاب های مدرسه، این را به شما نشان بدهم، یعنی در کتاب های مدرسه هم ردپاهای 

این داروی تقلبی هست که به جای استقالل به خورد جوان ها می دهند. 

چرا رهبر انقالب می فرماید که بعضی ها خبیثانه و عمداً از استقالل حرف نمی زنند؟ درحالی که همان ها تا دلت 
، برای صهیونیست ها و طواغیِت  کار بخواهد از آزادی حرف می زنند و برایش بال بال می زنند! چرا؟ چون این 
کشور از مفاهیمی مثل آزادی  بین الملل، نان دارد. باور می کنید آمریکا خرج می کند برای اینکه شما در این 
حرف بزنید و خرج می کند که شما از کتاب های درسی تان قصۀ شخصیت های مستقلی مثل شهید فهمیده را 

کنید.  حذف 

که در واقع بخشی از استقالل است؛ چرا نمی گذاری ما از استقالل حرف بزنیم؟ ما پای این استقالل خون  آزادی 
کنار  که دانش آموزها را نباید  داده ایم. چون این کار برای آنها نان دارد؛ مثاًل با توجه به سند ۲030 نتیجه می گیرند 
مزار شهدا ببرید و این را ممنوع می کنند، یک جاهایی هم بخشنامه کردند که دیگر دانش آموز را به مزار شهدا نبرید. 
البته این در سند ۲030 تصریح نشده اما این طور نتیجه گرفتند و در بعضی از شهرها هم اجرا کردند. اینکه بچه ها 

را به محل شهادت شهدا و مثاًل اردوی راهیان نور نمی برند اما ده ها سرود دربارۀ »آزادی« برایشان می خوانند.

مشکل	اول	این	است	که	ما	نتوانسته	ایم	حقیقت	دین	را	به	مردم	منتقل	کنیم

پس ما دوتا مشکل داریم، یک مشکل این است که خودمان نمی توانیم حقیقت دین را و آن بخش زیبا و برجستۀ 
گر مسلمان  گر درست منتقل بشود، دل از همۀ اهل عالم می برد؛ حتی ا که ا کنیم؛ همان بخشی  دین را منتقل 
کسی نباشی،  که دین اصلش دنبال استقالل تو است، یعنی اینکه اسیر  نباشند. شما به هرکسی در عالم بگویید 
خودت برای خودت تعیین تکلیف بکنی و... اصل ارزش در دین ما همین است، آخر ارزش در دین ما این است.... 
او طبیعتًا می گوید »بارک اهلل« من این را در اقصی نقاط عالم، با انواع و اقسام آدم های پرت و پال یا آدم های بسیار 

کرده ام.  ، امتحان  هوشیار
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که این طرف و آن طرف دنیا این طوری صحبت می کنم، برخی از اندیشمندان جهان می گویند: »این  گاهی اوقات 
که در  کردی دین چیست؟ آیا دین آن چیزی است  که دین نیست!« می گویم: پس تو فکر  که تو می گویی  چیزی 
کن و حرف هم  که فقط می گوید »تو اینها را تقدیس  قرون وسطی بود؟ یک مشت عقاید مزخرف غیرعقالنی ای 

نزن«؟! می گویم دین اصلش همین است.

مشکل	دوم	این	است	که	دشمنان	ما	با	حرف	های	قالبی،	مردم	را	فریب	داده	اند

 ، دیگر طرف  از  و  نداده ایم،  ارائه  خوب  را  دین  انسانی  وجه  آن  و  نکرده ایم  عرضه  را  دین  خوب  ما  یک طرف،  از 
که هرکسی دلش برای انسانیت می تپید، فریب این حرف های  دشمنان ما هم یک حرف های قالبی ای زده اند 

که االن هست.  کرد. لذا رسیدیم به این وضعیتی  را مصرف  آن دارو  را خورد و رفت  قالبی 

که ایشان خطاب به  آیا راه حل برای رفع این دوتا مشکل وجود دارد؟ بله. یک جمله از حضرت امام)ره( بخوانم 
حوزۀ علمیه این حرف را زدند و البته حوزۀ علمیه زیاد اجرا نکرد! )می خواهم بگویم علتش چیست که برخی از شما 

مخاطبین، می گویید چرا این بحث ها برای ما جدید است و ما تابه حال نشنیده بودیم؟(  

کلمات  حضرت امام حدوداً در آخرین سال حیات عمر شریف شان، این را فرموده اند )در تیرماه 1367( یعنی این 
مربوط است به بعد از جنگ و پذیرش قطعنامه و جام زهر که در این دوره، ایشان دیگر سخنرانی عمومی نداشتند 

و فقط چند تا بیانیۀ فوق العاده مهم صادر کردند، که توضیح بدهند »حاال بعد از جنگ، باید چه کار کنیم؟« 

	با	جوان	ها	خوب	برخورد	نکنید،	به	داِم	لیبرال	ها	می	افتند	 گر امام)ره(:	ا

ایشان در بخشی از بیانیه ای که در سالگرد کشتار خونین مکه صادر کردند، چنین می فرمایند: »علما و روحانیون 
کید عرض می کنم...« )صحیفه  إن شاءاهلل به همۀ ابعاد و جوانب مسئولیت خود آشنا هستند، ولی از باب تذکر و تأ
جوان ها  با  می کنند،  نظر  اظهار  دینی  مسائل  در  امروز  جوان ها  که  می دهند  توضیح  ایشان  امام/ج۲1/ص9۸( 
گر با جوان ها خوب برخورد نکنید چه می شود؟ اینها به دامن لیبرال ها می افتند. لیبرال ها  خوب برخورد بکنید، ا

که الگوی تقلبِی انسان گرایی و ارزش انسان را به جامعه  ارائه می دهند! کسانی هستند؟ همان هایی  چه 

بعد می فرماید: »در غیر این صورت خدای نکرده به دام لیبرال ها و ملی گراها یا چپ و منافقین می افتند، و گناه این 
که تروریست درست می کرد، هفده هزار نفر  کمتر از التقاط نیست« )همان( التقاط یعنی چه؟ یعنی همان مکتبی 
گر جوان های ما جذب  شهید روی  دست مان گذاشت. به این می گفتند »التقاط« آن وقت حضرت امام می فرمود: ا

فرهنگ لیبرالی بشوند، خطرش از آن کمتر نیست. 

که با تجربه و لمس واقعیت ها بیشتر  کز غیرحوزه ای به صورتی است  ایشان می فرماید: »فرهنگ دانشگاه ها و مرا
کرده است تا فرهنگ نظرى و فلسفی.« )همان( یعنی فرهنگ نظری و فلسفی، مال حوزه است، فرهنگ  عادت 
نظری.  مباحث  با  می کند؟  بحث  دین،  دربارۀ  چطوری  معمواًل  حوزه  است.  دانشگاه  مال  واقع گرایی،  و  تجربی 

دانشگاه از مسائل اجتماعی و انسانی چطوری صحبت می کند؟ به صورت واقعی و تجربی. 
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	دین	تحلیل	نمی	کنیم 	ادبیات	ما	طلبه	هاست	که	واقع	گرایانه	از 	اشکال	در اینکه	خیلی	ها	دین	گریزی	دارند،	به	خاطر

در اینجا حضرت امام خیلی روشن می فرماید: »باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن فاصله ها، حوزه و دانشگاه 
گردد« )همان( یعنی ادبیات حوزه، باید  گسترش و بسط معارف اسالم وسیع تر  در هم ذوب شوند تا میدان برای 

کردند. کنید که حضرت امام)ره( این مطلب مهم را در سال 1367 بیان  یک کمی واقع بینانه تر بشود. دقت 

چرا خیلی ها دین گریزی دارند؟ اشکال در ادبیات ما طلبه ها است. واقع بینانه، واقع گرایانه از دین تحلیل نمی کنیم، 
انسان گرایانه و انسان مدارانه و بر مدار منفعت انسان در این دنیا از دین تحلیل نمی کنیم. 

حاال اجازه بدهید من از یک نابغۀ تاریخ اسالم یعنی »شهید صدر« مطلبی را به شما بگویم. شهید واالمقام سید 
محمد باقر صدر تنها شهیدی است که حضرت امام سه روز برای او عزای عمومی اعالم کرد، برای هر شهید دیگری 
امام یک روز عزای عمومی اعالم کرد. ایشان در سال 134۸ یعنی حدود ده سال قبل از انقالب این مطلب را بیان 

فرموده است که بنده چند جملۀ ایشان را برای شما قرائت می کنم:

ایشان دربارۀ شیوۀ تبیین اسالم به عنوان نظامی جامع و در برگیرندۀ همۀ عرصه های زندگی، توضیح می دهد و 
گذار نکنیم.  کنیم و به قیامت وا که ما باید اسالم را به عنوان برنامه ای برای اصالح زندگی امروز معرفی  می فرماید 
باید طرح اسالم را با سایر اندیشه ها و طرح ها مقایسه کرده و به مسلمانان نشان بدهیم که اسالم تنها راهی است 

که زندگی واقعی را برای انسان فراهم می کند. 

	کرد 	باید	اسالم	را	با	واقعیت	زندگی	تطبیق	داد؛	با	وعدۀ	بهشت	و	جهنم	نمی	شود	مردم	را	دین	دار :	امروز شهید	صدر

امروزی  انسان  چون  ندارد،  اهمیتی  مردم  بیشتر  برای  جهنم  و  بهشت  مسئلۀ  دیگر  »امروز  می فرماید:  ایشان 
ارقام محسوس و قابل شمارش بزرگ  مادی گرایانه تربیت می شود، مادی گرایانه رشد می کند، بر اساس اعداد و 
می شود، براساس منطِق »سیلی نقد به از حلوای نسیه« زندگی می کند، بنابراین روش تربیتی و الگوهای رفتاری 

که اندیشۀ بهشت و جهنم نزد او بی فروغ شود و در او انگیزه ای ایجاد نکند.«  وی باعث می شود 

آموزش و  االن  که  کرد، همین روشی  تربیت  را  انسان ها  اعتقادی نمی شود  با مسائل  که  ایشان توضیح می دهد 
پرورش ما دارد. می فرماید شاید عقاًل به آن باور داشته باشد، باور دارد بهشت و جهنم هست، اما این اندیشه 
احساسات او را تحریک نمی کند. از این مهم تر اینکه ایشان می فرماید: »اینکه مسلمانان صدر اسالم جان شان 
را فدای اسالم می کردند و در راه اسالم از خودگذشتگی می نمودند و در این مسیر از هم پیشی می گرفتند بخاطر 
که به اسالم عشق می ورزیدند و می دیدند جاهل بودند اسالم آنها را  بهشت و جهنم نبود، بلکه بخاطر این بود 
کنده بودند اسالم آنها را یک پارچه کرد، سرگردان بودند اسالم آمد هدایت شان کرد، فقیر بودند اسالم  عالم کرد، پرا
کرم)ص( با قیامت، مردم را به دین  آمد سیرشان کرد« یعنی فواید مادی دین را دیدند. در صدر اسالم هم پیامبر ا

دعوت نکرد، بلکه فواید اجتماعی دین را نشان داد.

انجام  اقدام  باید دو  ناچار  به  بنابراین  و جان دادند.  کردند  را وقف  این اسالم خودشان  »برای  بعد می فرماید: 
گر در این راه  دهیم، یک: وقتی به تاجری یا زن فقیری دستورات اسالمی را می گوییم، در کنارش به او بگوییم که ا
استقامت کنی، اسالم این سختی ها را برای تو به رفاه و خوشبختی بدل می سازد، نه بعد از مرگ. چون این انسان 
که فقط بعد از مرگ، دین برای تو خوشبختی می آورد  کرده است، این سخن  در عالم حس و جهان مادی زندگی 
هیچ زمان کافی و مؤثر نخواهد بود؛ حتی در زمان خود پیامبر)ص(. بلکه به انسان می گوییم تو امروز سختی های 
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/ ۲ اسفند  دین داری را بپذیر و همین فردا اسالم راه خوشبختی را در مقابل تو باز می کند.« )سخنرانی شهید صدر
134۸ شمسی(

حضرت امام)ره( در آن کالم فوق، فرمود: یک کمی از آن مسائل نظری و فلسفی بیایید پایین، و به طوری واقعی از 
دین با مردم صحبت کنید... شهید صدر هم در این بیانات خود که برای سال 134۸ یعنی بیست سال قبل از کالم 
امام)ره( است، می فرماید که امروز باید اسالم را با واقعیت زندگی تطبیق داد و به مردم گفت که اسالم همین االن، 

راه خوشبختی در زندگی را مقابل شما باز می کند. 

	تعلیماتی	دینی	ما	درست	بود،	مردم	به	آدم	بی	دین	می	گفتند	»کم	عقل« گر ا

گر کسی بی دینی می کرد همه به او می گفتند »چه آدم کم عقلی  گر ما این کار را کرده بودیم، می دانید چه می شد؟ ا ا
گر کسی ماسک نزند و برود در یک محیط عمومی سرفه کند و عطسه کند، همه به او می گویند »آی،  است!« االن ا
چه کار داری می کنی؟ خب ماسک بزن، چرا این جوری آمدی؟ یک کسی به او ماسک بدهد...« چون یک مسئلۀ 
کسی یک مسئلۀ واقعی نمی داند، هنوز در هواپیما  کسی حجاب نداشته باشد  گر  کاماًل واقعی است. ولی االن ا
می گویند ارزش های اخالقی جامعۀ اسالمی را رعایت کنید، حجاب را رعایت کنید! آن وقت رئیس جمهور قبلی ما، 
با یک تعابیری، حجاب را مسخره می کرد و رأی می آورد. چون حجاب یک مسئلۀ صرفًا ارزشی تلقی شده است نه 

یک مسئلۀ واقعی. 

االن یک کسی بی دینی می کند به او نمی گویند »این از نظر روحی بیمار است« نمی گویند این عقل ندارد، برای چه؟ 
چون تعلیمات دینی ما غلط است. بعد یک عده ای هم آمدند به ما و شما گفتند »اینها نیروهای ارزشی هستند!« 
که شما ارزشی هستید ولی ما واقع بین هستیم. همان جریان  می دانید منظورشان چیست؟ می خواهند بگویند 
نمایندۀ فرهنگ غرب، آمده است و می گوید »ما واقع بین هستیم اینها نیروهای ارزشی هستند!« و بعد هم اسم 
گذاشتند »اصالح طلب«. یک دعوای مسخره راه  گذاشتند »اصول گرا« و اسم خودشان را  این نیروهای ارزشی را 

انداختند و خیلی ها را فریب دادند. 

منظورشان از اصول گرا چیست؟ می گویند: اینها یک سری ارزش ها دارند مثل »معاد و خدا و والیت و یک سری 
این دروغ محض  واقع بین هستیم. درحالی که  ما  ولی  کنند،  آن  را فدای  باال...« می خواهند همه  چیز  مفاهیم 
است. البته این دروغ محض هم می گیرد چون ادبیات حوزه ای ها به قول حضرت امام نزدیک به ادبیات دانشگاه 

نشده است. 

	انقالب:	فواید	عینِی	والیت	فقیه	را	برای	مردم	توضیح	بدهید رهبر

مقام معظم رهبری در سال 1367 یعنی حدود ده سال بعد از آن کالم امام)ره( در دیدار با اعضای مجلس خبرگان 
کسی می خواهد واقعًا نقش مردم؛ نقش عینی، عملی، حّساس باشد و مسألة  گر  این مطلب را بیان فرمودند: »ا
والیت فقیه یك مسألة حقیقتًا مردمی و حکومت الهی توأم بشود با جنبة مردمی باشد، باید... براى مردم تبیین 
مردم  حج  برای  ما  که  همچنانی  می آورد،  شوق  به  را  مردم  که  چیزهایی  را،  جاذبه ها  کند  بیان  مردم  براى  کند، 
از  خیلی  می گوییم  را  حج  فلسفۀ  می گوییم،  را  حج  احکام  می کنیم،  تبیین  می کنیم،  ترغیب  می کنیم،  تشویق  را 
غیرمعتقدین به حج را وادار به حج رفتن می کنیم، معتقد به حج رفتن می کنیم. )بیانات در دیدار اعضاى مجلس 

کانون عزت و افتخار، ج4، ص۲4۲( کتاب: والیت فقیه  خبرگان 1376/11/15- برگرفته از 
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خالصه کالم ایشان را عرض کنم؛ می فرماید: در مسئلۀ نماز و مسئلۀ زکات هم فواید اینها را تشریح می کنیم و تبیین 
که شما می خواهید یک کسی را دعوت بکنید، فواید عینی آن را توضیح  که مردم وارد می شوند... وقتی  می کنیم 

می دهید. والیت فقیه را هم همین جوری توضیح بدهید. 

	اجتماعی	والیت	فقیه«	کتاب	نداریم 	بیان	»آثار صدها	کتاب	برای	اثبات	حقانیت	والیت	فقیه	داریم	اما	در

 می دانید چرا والیت فقیه در این کشور غریب است؟ صدها کتاب دربارۀ والیت فقیه نوشته شده است که حقانیت 
»آثار  فرمود  که  می گذرد  انقالب  رهبر  فرمایش  این  از  سال  ده  از  بیش  که  االن  ولی  می کند  اثبات  را  والیت فقیه 
کتاب دربارۀ والیت فقیه  والیت فقیه را توضیح بدهید، نمی خواهد مبانی اش را توضیح بدهید...« هنوز یک دانه 
و  واقعیات  به  پرداختن  ادبیات  حوزه،  ادبیات  چون  چیست؟«  والیت فقیه  اجتماعی  »آثار  بگوید   که  نداریم 
پرداختن به آثار نیست، ادبیات پرداختن به مبانی است. لذا یک فاصله ای ایجاد می شود. اصاًل عاشق والیت فقیه 
گر فواید و کارکرد والیت فقیه به صورت عقالنی توضیح داده  شدن، دین هم نمی خواهد، مال هر دینی طرف باشد، ا
که  بشود، بی دین ها بلکه ضد دین ها هم به آن عالقه مند می شوند. منتها می دانید این در ادبیات حوزه نیست 

این جوری توضیح بدهد.

اینجا جای نقش مردم است، وارد بشوند در این میدان،  کالم فوق می فرماید: »بسم اهلل  انقالب در ادامۀ  رهبر 
که در آن  کتاب والیت فقیه بیاورید  کنند...« یک  زیبایی های این مسئله را از نظر عقل بشر و منطق بشری تبیین 
آیۀ قرآن نیاورده باشد، در آن روایت نیاورده باشد، در آن مسائل عقیدتی و احکام نیاورده باشد، بلکه صرفًا از نظر 
عقل بشری توضیح بدهد. البته خیلی از علما اینها را بلد هستند اما دأب حوزه این نیست و در حوزه به این دانش 

کتاب نوشته نمی شود.  نمی گویند، لذا این جوری 

گذار نکن، سراغ مبدأ و معاد نرو، بگو دین امروز در زندگی ات  شهید صدر چه فرمود: گفت به قبر و قیامت و معاد وا
چه کارکردی دارد؟ مقام معظم رهبری هم فرمود که بگویید مثاًل والیت فقیه چه کارکردی امروز در زندگی مردم دارد؟ 
مردم این جوری حرکت می کنند. بعد خودشان توضیح می دهند و می فرمایند: امروز در دنیا در دموکراسی ترین 
کشورهای جهان یعنی کشورهایی که با همین دموکراسی غربی دارند اداره می شوند، مثل کشور آمریکا، نقش مردم 
کتاب هایی و  گر می خواهید بدانید، هست  کشور به قدر ایران نیست... ا کشور و هدایت  و حضور مردم در ادارۀ 
که در انتخاب های حزبی در دنیای دموکراسی امروز دارد می گذرد،  گزارش های بسیار روشن و روشن گری از آنچه 

در همین دنیای دموکراسی غرب، تا ببینید آنجا واقعًا مردم نقشی دارند یا نه؟

اینها یعنی اینکه بروید واقع بینانه فرق دموکراسی و والیت فقیه را بگویید، اصاًل به دین چه کار دارید؟ دین به این 
که فقط اعتقادات و فقط مبانی را بخواهید برای مردم بگویید و فقط آثار قیامتی آن را بخواهید بگویید. معنا 

گر بهترین  ما می خواهیم کشورمان اصاًل بدون بحث دین، الگوی آزادگی و انسانیت در جهان قرار بگیرد. شما االن ا
کسن را تولید بکنید که اثرش قطعی باشد، همۀ دنیا از شما می خرند، کاری ندارند به اینکه شما مذهبی هستی،  وا
ریش گذاشتی یا نگذاشتی و... بنده عرض می کنم که استقالل از نظر روحی برای انسان الزم است، از نظر اجتماعی 
برای یک جامعه الزم است. این را ما باید چگونه تبیین کنیم؟ مثاًل از نظر فردی، به صورت روانشناسانه بیان کنیم 

گر کسی روحیۀ استقالل طلبی نداشته باشد، دچار روان پریشی است.  که ا
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حاال دین چه کار می کند؟ دین از نظر روانی، تو را به یک تعادل می رساند. شب های بعد، این را توضیح خواهیم 
داد. می خواهیم راه رسیدن به استقالل را از نظر روانشناسی باهم صحبت کنیم، و قرآن و قیامت را در این بحث، 

به فرمودۀ شهید صدر و به فرمودۀ مقام معظم رهبری و به فرمودۀ امام، کنار بگذاریم.  

حرف	دینی	ای	که	فایدۀ	دنیایی	نداشته	باشد	نداریم

چرا باید دین در جامعۀ ما غریب باشد؟ شهید صدر سال 134۸ یعنی حدود پنجاه سال پیش می فرماید: دین 
را برای مردم توضیح بدهید تا جذب بشوند.... ُخب االن ما سر چه چیزی داریم  آثار واقعی دنیایی اش  را باید 
جوش می زنیم؟ می گوییم این تورم نباید باشد، کارخانه ها نباید تعطیل باشد، مردم باید در رفاه زندگی کنند، اینها 
شاخص دین داری و حسینی بودن در جامعه است. غربی ها نباید به ما زور بگویند، ما باید از امتیازات مان در 
کنیم، دیگر چه می گویید؟ حرف دیگری نداریم بزنیم، حرف ما همین است. نماز و روزه  منطقه و جهان استفاده 
و حجاب را هم می گفتیم، در واقع آنها هم برای رسیدن به همین جا است و این مسائل هم برای رسیدن به آنجا 
است. اینها الزم و ملزوم همدیگر هستند؛ ما حرف دینی ای که فایدۀ دنیایی نداشته باشد نداریم. یک روزی ما به 

اینجا خواهیم رسید.

جامعه  در  می کنند  سعی  خبیث«  »بی بی سی چی های  می گویم  آنها  به  بنده  که  دروغ پرداز  رسانه های  از  برخی 
دنبال  عده ای  »یک  می گویند:  که  است  این  انداختند  که  دروغینی  اختالفات  از  یکی  کنند.   اختالف افکنی 
واقعیت های اجتماعی هستند و به دین کاری ندارند و یک عده ای هم دنبال دین هستند )به عنوان فرمان های 
خدا( و به واقعیت های اجتماعی توجه نمی کنند!« درحالی که اصاًل دین به ما گفته است به واقعیت های اجتماعی 

کنید، چرا دروغ می گویید؟!  توجه 

اصاًل هرکسی دنبال واقعیت های اجتماعی و منافع مردم باشد، ما با او هیچ اختالفی نداریم. اینکه می گوییم باید به 
که حرف دینی است. ما می گویم استقالل مهم تر از  سمت استقالل برویم، این یک حرف انسانی است، همان قدر 
آزادی است و این یک تجربۀ بشری است و البته نگاه دینی هم این را اقتضا می کند. ما می خواهیم خودمان را نجات 
بدهیم، ما دنبال منافع حقیقی انسان ها هستیم، ما نمی خواهیم درمانده بشویم، ما می خواهیم بهترین زندگی 

را داشته باشیم. امام حسین  )ع( شهید شد که ما بهترین زندگی را داشته باشیم، شهدا همه دنبال همین بودند. 

	دین	دنبال	چیست؟
ً
	دارد	تا	مردم	بدانند	اصال جامعۀ	ما	به	یک	نهضت	رفع	سوءتفاهم	نیاز

بنده پیشنهادم به طور مشخص، این است که بیایید در این دور جدید از دولت، در این فضای جدید سیاسی در 
کشور یک نهضت رفع سوءتفاهم در کشور برقرار کنیم. ارزشمندترین انسان کیست؟ کسی که بیشترین شکوفایی 
را در استعدادهای جوان ها ایجاد بکند، بیشترین شکوفایی را در اقتصاد جامعه ایجاد بکند، بیشترین بهره وری را 
که بحث ارزشی نیست، اینها واقعیت  کار مردم ایجاد بکند. یک دانه بیکار باقی نگذارد. اینها  در زندگی مردم و در 

جامعه است.

کردند، اصاًل »ارزشی« یعنی چه؟ اینجا بحث  بعضی ها به دروغ، ملت را به دو قسمت ارزشی و غیرارزشی تقسیم 
کثری برای جامعه است، بحث این است  تعالی روح انسان است، بحث شکوفایی انسان است، بحث منافع حدا

که این صداها به مردم برسد.    که انسان قدرتمند بشود. منتها آنها نمی گذارند 



مسئولیت پذیری و استقالل، شاخص اصلی والیتمداری

4۸

محرم 1400

جامعۀ ما به یک نهضت رفع سوءتفاهم نیاز دارد برای اینکه مردم بدانند اصاًل دین دنبال چیست؟ دنبال تعالی 
که خیلی خوب است،  گر ضددین ها هم بشنوند، می گویند »ُخب این  که ا جامعه، دنبال تعالی و شکوفایی ای 
 َمْن َسِفَه َنْفَسُه« )بقره/130( 

َّ
ِة ِإْبَراِهیَم ِإال

ّ
باید برویم به این سمت!« دین همین را می خواهد. »َو َمْن َیْرَغُب َعْن ِمَل

کسی از دین فاصله می گیرد به جز آدم نادان!  می فرماید: چه 

ما االن در این شب ها دنبال چی هستیم؟ دنبال آن شکوهی که در قلب انسان پدید می آید، لذتی که از احساس 
عزت می برد. و خدا تنها کسی است که به انسانیت تو، به آزادی تو، به استقالل تو اهمیت می دهد. فرم دستورات 
دینی هم یک جوری است که تو را به اوج این استقالل برساند، ارزش انسان بودن تو، ارزش مستقل بودن تو حتی 

ضمن بندگی خدا حفظ خواهد شد.

چرا	امام	حسین		)ع(	شب	عاشورا	به	یارانش	فرمود	بروید؟	برای	اینکه	یارانش	آزادانه	تصمیم	به	ماندن	بگیرند

کربال! چرا امام حسین  )ع( شب عاشورا به یارانش فرمود بروید؟ قبلش  گر حقوق بشر می خواهی، بیا ببرمت  شما ا
این سخنرانی را کرد، فرمود: ما اهل بیت بر خودمان حرام می دانیم کسی را فریب بدهیم. من فردا کشته می شوم، 
بودن یا نبودن شما هم برای من فرقی نمی کند، برای اینکه آنها یک وقت تحت تأثیر مسائل عاطفی قرار نگیرند، 
گر می خواهید یک وقت به خاطر دل من و به دست آوردن دل من  جّو گیر نشوند، فرمود من از شما راضی هستم، ا

اینجا بمانید، من از شما راضی هستم، بلند شوید بروید... )اللهوف/ص90( 

کردن حتی با تبلیغات و جنگ روانی  چرا امام حسین)ع( این را فرمود؟ چون به آزادی معتقد است، چون به اغوا 
که با جنگ روانی می خواهند مردم را تحت تأثیر قرار بدهند، ضد حسین هستند،  کسانی  هم معتقد نیست. آن 
اینها بویی از مرام حسین نبرده اند. کاماًل شفاف، فرمود ببینید: اینها فردا من را می کشند، محاصره قطعی است من 

کوتاه نمی آیم. حاال شما خودتان می دانید. هم 

که وقتی مفهوم والیت را می شنوند می گویند »ما قّیم نمی خواهیم،   والیت مداری یعنی این! آن احمق هایی 
یعنی  والیت  حسین)ع(،  یعنی  اسالم  در  سرپرست  باشد...«  ما  سرپرست  یکی  که  نیستیم  و  صغیر  و  یتیم  ما 
گر ماندند،  که به یاری آنها احتیاج دارد، می فرماید احتیاج ندارم بلند شوید بروید. که ا حسین)ع(، به یارانش 

باشند!  مانده  خودشان 

کسی والیت  که قّیم بخواهیم!« چه  وقتی به مفهوم والیت می رسند می گویند »ما یتیم و حقیر و فقیر نیستیم 
که عمرًا در  را رعایت می کند  انسان ها  و استقالل  آزادی  برای تان توضیح داده است؟ والیت طوری  این جوری  را 
کشورهای خودشان این طوری احترام بگذارند. أباعبداهلل الحسین  غرب یک ذره به آزادی و استقالل انسان ها در 
که هیچ کس تحت تأثیر جّو روانی برای ماندن قرار نگیرد. حتی بعضًا تک تک با  کرد  یک جوری آن شب صحبت 
ایشان صحبت کرد. اصحاب حسین چرا کهکشانی هستند؟ چرا آسمانی هستند؟ چرا هیچ کسی به گرد پای اصحاب 
حسین نمی رسد؟ چون خودشان خواستند بمانند؛ کسی آنها را مجبور نکرد، خودشان مستقالنه تصمیم گرفتند.

در  فرانسه،  در  والیت  مسئلۀ  برای  توضیحی  چنین  یک  می کند!  رعایت  را  آدم ها  استقالل  حد،  این  تا  والیت 
انگلستان، در آمریکا بین همۀ هوشمندان عالم، عالی ترین تعریف از رابطۀ یک مدیر با زیردستان خودش است، 
عالی ترین صورت رعایت حقوق بشر است، عالی ترین نمونه در جهان امروز ما برای رعایت آزادی است. عالی ترین 

مثال امانیستی برای رعایت ارزش یک انسان است. 
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و  گرفت  خواهد  را  جهان  حسینی  شعارهای  این  اال  و  نکرده ایم،  جهانی  را  مان  حسینی  شعارهای  هنوز  ما 
که یک کمی با مفهوم آزادی آشنا شدند، اینجا می آیند و با  کرد. همۀ آنهایی  امام حسین)ع( دل ها را  فتح خواهد 
که با مفهوم استقالل یک کمی آشنا شدند، با اصل ارزش گذاری برای  کسانی  اصل آزادی آشنا می شوند. همۀ آن 

اینجاست. اصلش  می شوند؛  آشنا  همین جا  انسان ها،  استقالل 
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|	جلسه	پنجم	|
مراحل رسیدن انسان به استقالل

 تمام دین برنامه ای است برای رهایی و رسیدن ما به استقالل
 »ایمان به غیب« اسم رمز استقالل انسان است

هفت مرحله ای که ما را به اوج استقالل می رساند 

مراحل	رسیدن	انسان	به	استقالل		 
در شب های قبل، دربارۀ اهمیت استقالل باهم گفتگو کردیم و برخی چالش های سر راه تقویت روحیۀ استقالل طلبی 
کردیم. هم دین را به استقالل و استقالل طلبی و پرورش روحیۀ استقالل طلبی و  در فرد و جامعه را باهم بررسی 
بردگی و ضعف سوق  به  را  انسان  از دین، چگونه  که در خارج  و هم دیدیم  کردیم  انسان تفسیر  مستقل سازی 
و  استقالل  به  رسیدن  مراحل   ، مختصر جمع بندی  یک  در  جلسه  این  در  اما  است.  دین  غیر  هرچه  می دهند؛ 
اوج استقالل را عرض می کنم تا یک جمع بندی ای از بحث استقالل باشد. در شب های آینده هم می خواهیم به 
بحث های دیگری بپردازیم، البته بحث متفاوتی با بحث استقالل نیست، می خواهیم ببینیم »طرح اساسی دین 
برای اینکه ما را مستقل بار بیاورد« چیست؟ دربارۀ این طرح دین، از جلسۀ بعد شروع می کنیم به بحث و گفتگو.

تکمیل تر  البته  و  منسجم تر  یک مقدار  هم  گذشته  مباحث  بدهم،  ارائه  می خواهم  جلسه  این  که  مطلبی  در 
می شوند. شما حرف های گذشته را در قالب »مراحل رسیدن انسان به استقالل« و اهداف و آثاِر آن، خواهید دید 

کنید.  را دربارۀ مسیر استقالل طلبی انسان مرتب  و می توانید ذهن خودتان 
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مرحلۀ	اول:	»تفکر«	 

استقالل	طلبی	را	با	اندیشیدن	باید	شروع	کرد

کردن اوضاع و  ، از تحلیل  حرکت انسان به سوی استقالل، از »اندیشه« آغاز می شود؛ یعنی از اندیشیدن، از تفکر
شرایط روحی و از تحلیل کردن اوضاع و شرایط اجتماعی و آن چیزی که در جهان ما جاری است. پس مرحلۀ اول 

کرد.  برای استقالل طلبی »تفکر« است و استقالل طلبی را با اندیشیدن باید شروع 

گر حرف درستی است در آموزش و پرورش ما جاری بشود،  در چه چیزهایی باید اندیشه کنیم؟ الهی که این حرف ها ا
در مساجد ما و منابر ما جاری بشود و این قدر ما شاهد دین گریزی نباشیم. خیلی بد است که این همه دین گریزی 
، متوجِه تعلیم و تربیت دینی ما است، که توسط حوزه و ارکان مختلف فرهنگی  در جامعه باشد. بی تردید اواًل تقصیر
که دارد. إن شاءاهلل این ضعف ها  و آموزشی نظام دارد این تبلیغ و تعلیم دین صورت می گیرد؛ با همۀ ضعف هایی 

برطرف بشود، جلسۀ قبل، یک مقدار در این باره صحبت کردیم.

	استقالل	طلب	هستم؟ 	چقدر
ً
دربارۀ	چه	چیزهایی	باید	بیندیشیم؟		1.	دربارۀ	اینکه	من	فطرتا

تفکر  باید  دربارۀ چه چیزهایی  کجاست؟  نقطۀ عزیمت مان  کنیم،  برطرف  را  این ضعف ها  گر بخواهیم  ا ما  خب 
در  نمی افتد،  یادش  نکند  فکر  گر  ا آدم  هستیم؟  استقالل طلبی  انسان های  چقدر  ما  که  کنیم  تفکر  یک:  کنیم؟ 
که استقالل برایش چقدر اهمیت دارد، یک دفعه ای بّره وار  گاهی نمی رسد  وجود خودش کشف نمی کند، به خودآ
که من برده هستم، من بنده وار  کند  و برده وار یک عمر زندگی می کند، اصاًل یک بار برنمی گردد خودش را ارزیابی 

دارم زندگی می کنم و زندگی ام مانند بّره ها شده است.

کردن دربارۀ اینکه اساسًا من فطرتًا چقدر استقالل را دوست دارم، چقدر برایم ارزش دارد، قبل از اینکه  پس فکر 
که »این اطالعات را داشته باش« حتی اطالعات  کودک، یک نوجوان و یک انسان بدهند  از بیرون، به خورد یک 
، اول این روحیۀ استقالل طلبی را در او زنده کنند تا بتواند  دربارۀ خدا و پیغمبر و معاد و خیلی چیزهای خوب دیگر
گر به او   اهلل« را ا

ّ
که مایل نیست »ال إله« بگوید، »إال »ال إله« را بگوید، »ال إله« جزء اوِل ذکر توحیدی ما است، کسی 

بگویید، از آن »اهلل« اش هم تنفر پیدا می کند.

	ما	را	به	بردگی	دعوت	می	کنند؟	 2.	دربارۀ	اینکه	انواع	بی	دینی	ها	چطور

چقدر  واقعًا  و  دارم  دوست  را  استقالل  چقدر  اساسًا  من  اینکه  دربارۀ  اول  کنیم؟  تفکر  چیزی  چه  دربارۀ  پس 
استقالل طلب هستم؟ یک موضوع دیگر برای تفکر این است که ببینیم انواع دعوت هایی که به بی دینی می شود، 
که غیر از دین خالص و ناب هست، چطوری ما را دارند به انواع بردگی دعوت  انواع بی دینی ها، انواع مرام هایی 
می کنند؟ چه کسی می تواند از تهاجم فرهنگی غرب، از تهاجم فکری غرب و از غرب زدگی نجات پیدا کند؟ کسی که 

که »اینها دعوت به بردگِی نوین می کنند« بتواند تفسیر مکاتب الحادی غرب را این طوری ببیند 

کنید و به ایشان بگویید: »شما با شعاری  که این روشن فکرهای غرب زده دچارش شده اند، برطرف  سوءتفاهمی 
که در غرب  ، با شعاری مثل دموکراسی، با شعاری مثل لیبرالیزم آن چنان  مثل آزادی، با شعاری مثل حقوق بشر
کشیده شده اید، و حاال شما با این شعارها دارید ما را به بردگی دعوت  اتفاق افتاده و تجربه شده است به بردگی 
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می کنید، البته یک بردگِی نوین« اینها ما را به بردگی دعوت می کنند نه به بی دینی، اینها ما را به ضدانقالب شدن 
و غیرانقالبی بودن دعوت نمی کنند، اینها ما را به بردگی دعوت می کنند.

که دولت  گفته است، می گوید: »مقام معظم رهبری فرمودند  یکی از سیاسیون ژورنالیست، حرف بسیار سخیفی 
کنند؟« ُخ اصاًل انقالب یعنی چه؟ بدبختی ما این است  بعدی باید دولت انقالبی باشد، پس غیرانقالبی ها چه کار 
کند!  گذشته است اما دستگاه تعلیمی و تبلیغی ما هنوز نتوانسته است انقالب را ترجمه  که چهل سال از انقالب 
انقالب یعنی »من پای استقالل خودم ایستاده ام!« شعار اول انقالب، استقالل بود. همان طور مقام معظم رهبری 
 و از سر غفلت و بعضی ها از روی خباثت، می خواهند استقالل را به دست فراموشی بسپارند 

ً
فرمود، بعضی ها سهوا

)بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم ؛ 79/07/14( 

خیلی ها توجه ندارند که یک کسانی همیشه می خواهند ما را به بردگی بکشانند و ما باید مراقب باشیم. باید تفکر 
کنیم دربارۀ اینکه مرام های دیگری که در زندگی به ما عرضه می شود )غیر از اسالم ناب( چگونه می خواهند ما را به 

بردگی بکشانند. این را موضوع تفکر خودمان قرار بدهیم. 

	دربارۀ	اینکه	»دین	برنامه	ای	است	برای	آزادی	و	رهایی	انسان« 3.	تفکر

موضوع سوم برای تفکرمان این است که ببینیم دین برنامه ای برای آزادی و رهایی انسان است، هرکسی که برداشت 
ما دستوراتی  برای  به شما می گویند »دین  که  کلماتی  این  برداشتش غلط است.  باشد،  از دین داشته  دیگری 
طراحی کرده است برای رساندن به کمال، برای رساندن به سعادت، برای رساندن به فالح، برای رساندن به قرب 
خدا و...« ترجمۀ همه شان بالاستثنا این است که ما را برای مستقل بودن و خوب بودن می خواهد، و برای همین 

منظور، هدف گذاری کرده است.

خودش  خدا  ندارند،  خدا  به سوی  راهی  غیرمستقل ها  اصاًل  می دهد،  سوق  دارد  استقالل  سمت  به  را  ما  دین 
مستقل است، خدا خودش تک است. خدا موجود آویزان و وابسته و تحت تأثیر را قبول نمی کند، حتی خودش 
کرده است، به همین خاطر  که می بینی، مخفی  هم نمی خواهد آن طوری روی شما تأثیر بگذارد، مثاًل قیامتش را 

کنی! است. باید تفکر 

	نمی	شود	فهمید،	برای	استقالل	انسان	است همین	که	قرآن	را	بدون	تفکر

ذیَن ُیؤِمنوَن ِبالَغیِب« )بقره/3( این غیب، اسم رمز استقالل تو است. می گوید 
ّ
چرا خداوند اول قرآن فرمود: »َاَل

کجای قرآن نوشته شده است؟ هیچ کجای قرآن، اسم دوازده  کید می کنی، استقالل  این همه شما بر استقالل تأ
کجای قرآن ننوشته است. اصاًل کی  امام را هم هیچ کجای قرآن ننوشته است، اسم حضرت زهرا)س( را هم هیچ 

که قرآن را بدون تدبر بخوانی؟ گفته  که قرآن را بدون تفکر بخوانی؟ کی  گفته 

را بدون تفکر نمی شود فهمید، این خودش عالمت استقالل است، ارزش برایت قائل شده  اصاًل همین که قرآن 
ذیَن ُیؤِمنوَن ِبالَغیِب« خدایا، چرا ما را با 

ّ
َل کنیم دربارۀ اینکه فرمود: »اَ است. انسان موجود متفکری است. تفکر 

دانش پیش نمی بری؟ چرا باید ایمان به غیب پیدا کنیم؟ خیلی چیزهای مهم را گذاشته ام پشت پردۀ غیب؛ مثاًل 
جواب خودم به سؤال تو، حرف های خودم به تو در مقام هدایت تو، مجازات تو، پاداش تو، خوبی های خوبانی که 
گر خوب شدی، خودت باشی  می توانند برای تو درس آموز باشند، خیلی هایش را گذاشتم پشت پردۀ غیب که تو ا

کجا باید مشخص بشود؟  که خوب شده ای و اال ارزش استقالل تو 



مسئولیت پذیری و استقالل، شاخص اصلی والیتمداری

54

محرم 1400

برای خدا هیچ عبادتی مثل عبادت یک جوان به درگاه او نیست، به استقالل رسیدِن جوان برای خدا قابل مباهات 
است، به مالئکه می فرماید: ببینید، این بندۀ مرا نگاه کنید... )إّن اهلَل تعالی ُیباهی بالّشاّب العاِبِد المالِئَکَة، َیُقوُل: 

انُظرُوا إلی عبدى! َتَرَك َشهَوَتُه ِمْن اَجلي ؛ کنزالعّمال/ج 15/ص776/ح 43057(

تمام	دین	برنامه	ای	است	برای	رهایی

تمام دین برنامه ای است برای رهایی؛ رهایی از اسارت گرایش های کم ارزش خودت، رهایی از تشویق ها و تنبیه ها، 
گر بخواهی وابستۀ به امام زمان بشوی،  رهایی از تمسخرها، رهایی از توهین ها، رهایی از منفعت های اندک. حتی ا
گرفتنش، تو را اسیر خودت می کند و استقاللت را از  که ایشان همیشه تحویلت می گیرد؛ چون با تحویل  فکر نکن 
که شب عاشورا، حسین)ع( به اصحابش فرمود »بروید« برای اینکه می خواست آنها  دست می دهی. همان طور 

مستقل باشند و روی پای خودشان بایستند. 

کنی در اینکه زندگی بدون استقالل بدتر  که تو چقدر استقالل طلب هستی، تفکر  کنی  پس یکی اینکه باید تفکر 
و  بردگی  انواع  به  را  تو  اینکه دیگران  کنی دربارۀ  تفکر  امام  حسین  )ع( است.  اولیۀ  این درس های  از مرگ است، 
گذاشته اند آزادی،  که اسمش را  که می بینی دعوت می کنند، مثل همین نسخۀ تقلبی استقالل  بردگی های نوین 
که تو را  که در هیچ کجای جهان نتیجه نداده است. تفکر دربارۀ آنانی  کلماتی  ، دموکراسی و از این جور  حقوق بشر

. تفکر دربارۀ اینکه دین برنامۀ رهایی است.  به بردگی می کشند، به بردگِی فکری و انواع بردگی های دیگر

پس مرحلۀ اول برای استقالل طلبی »تفکر« است و برای تفکر هم سه موضوع اساسی را نام بردیم.

مرحلۀ	دوم:	دل	بریدن	از	عالقه	های	وابسته	کننده	 
 مرحلۀ دوم، دل بریدن عالقه ها است، حاال که فهمیدی دین برنامه ای برای استقالل است، با دین یا بدون دین، 
عالقه هایی که تو را وابسته می کند قطع کن، ترس هایی که تو را وابسته می کند و استقاللت را می گیرد قطع کن، روی 

گرایش های خودت کار کن و بگو: من نباید عالقه ای داشته باشم که من را وابسته کند. 

کرد؟ یک تمرین اساسی،  کار  کار می کنی؛ حاال چگونه باید روی قلب  در مرحلۀ بعدی، می روی روی قلب خودت 
که از فرداشب شروع می کنیم، همۀ این اقدامات را در داخل آن راه اساسی خواهیم دید.  یک راه اساسی هست 
گرایش های درونی تو است. باالخره هر عالقه ای شیرین است و تأمینش یک لذتی  کردن  مرحلۀ دوم مرحلۀ قطع 

کن ولی یادت باشد وابسته ات نکند.  دارد، عیبی ندارد استفاده 

	واقع	طی	کردن	مراحلی	است	برای	رهایی زندگی	در

که تو در  که ازدواج، لذت عاطفی ازدواج و لذت جنسی ازدواج، برای این نیست  به شما جوان ها عرض می کنم 
که ببینی خبری  مسیر ازدواج قرار بگیری و بعد، به این لذائذ عاطفی و جسمی وابسته بشوی. برای این است 
نیست و رها بشوی. اما همین برای بعضی ها می شود یک بحران! درحالی که باید می رسیدی به اینکه به خودت 

بگویی: »همین بود دیگر! حاال خالص شو و دیگر فکرت را مشغولش نکن«

گر بخواهی رها بشوی، بخشی از این رهایی  کردن مراحلی است برای رهایی! به طور طبیعی ا زندگی در واقع طی 
که به صورت ارادی، این  که دیگر آن موقع فایده ندارد. مهم این است  فقط در دوران پیری به سراغت می آید 
رهایی را پیدا بکنی. البته من نمی گویم این لذت ها را نبر، من نمی گویم به این منفعت ها نرس، اما طوری زندگی 
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روایات  را بدهید. در  او نعمات  آن رها شد، به  از  که خدا بفرماید: مالئکۀ این بندۀ من به هر نعمتی رسید  کن 
ْرِب«   ِبالَضّ

َّ
ِعُظ ِإال  َتَتّ

َ
هست که خدا بعضی از بندگان را با نعمت ادب می کند. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید »َو اْلَبَهاِئَم ال

)نهج البالغه/نامه31( چهارپایان فقط با چوب و با کتک، درست می شوند. اما انسان شریف، با نعمت، ادب می شود 
و به رهایی می رسد. 

کم نبودند جوان های رزمنده ای که وقتی خاطرات شان را مرور کنید و در جزئیات زندگی آنها تحقیق کنید می بینید 
از این  گذراندم. یکی  را  ازدواج می کنند عاشق شهادت می شوند. چرا؟ می گوید این مرحله  اینکه  از  آنها بعد  که 
جوان ها که به عنوان مدافع حرم به شهادت رسیده، قبل از ازدواج عشقش این بود ازدواج کند و دختردار بشود، 
کرد و دختردار شد،  کوثر. عشق خوبی بود، عالقۀ خوبی داشت اما اسیرش بود. ازدواج  و اسم دخترش را بگذارد 

کودک خودش بود.  گوشی خودش مشغول  که بود، در  می رفت سوریه و می آمد، هر بار در سوریه 

آخرین باری که رفته بود رفقایش به او در فرودگاه گفتند »آقای فالنی، از کوثر چه خبر؟« چون می دانستند که اسیر 
کنی؟ در همان سفر  کوثر است و زود دلش تنگ می شود. گفتند: نمی خواهی یک زنگ بزنی با دخترت صحبت 
، به رفقایش گفته بود که دیگر تمام شد، از کوثر گذشتم، توانستم بگذرم. لذتش را بردم و برایم تمام شد. و بعد  آخر

هم رفت و به شهادت رسید. داستان زندگی این است، حرکت به سوی رهایی!

خدا قلع و قمع نمی کند، می گوید: چه چیزهایی را دوست داری؟ یا به تو می دهم، رها شو، یا از تو می گیرم، رها شو، 
. دل ِبُبر یعنی چه؟ یعنی به آن وابسته نباش، مستقل باش و از آن رها  یا به تو نمی دهم، رها شو، یعنی از آن دل ِبُبر

شو. نه اینکه دوست نداشته باش، دوست داشته باش اما مستقل باش.

پس مرحلۀ دوم رهایی در دل است، مرحلۀ اول، تفکر دربارۀ رهایی و آن استقالل است، مرحلۀ دوم این است که 
در دلت مستقل بشوی، وقتی در دلت مستقل بشوی، در دین به آن چه می گویند؟ »اخالص«

مرحلۀ	سوم	:	تقویت	عزم	و	اراده		 
مرحلۀ سوم چیست؟ در مرحلۀ سوم باید چه کار کنیم؟ مرحلۀ سوم باید در اراده و عزم، قوی بشوی. 

انسانی که استقالل طلب است، انساِن عازم و با اراده ای است، تمرین کن ارادۀ خودت را قوی کنی. نه اینکه خوبی ها 
را مدام دوست داشته باشی و بفهمی اما در مقام اراده، سست باشی. ببینید حضرت امام و استاد ایشان مرحوم 
کرد. برای تمرین عزم و اراده هم یک جمله ای  شاه آبادی، برای عزم و اراده چه شأنی قائل هستند، باید تمرین 
کن ولی دائمی پای آن بایست« مثاًل یک نمازت را سر وقت بخوان ولی  کم شروع  بگویم؛ ساده اش این است »از 

پای آن بایست.

	به	دست	می	آید عزم	و	اراده	با	برنامه	های	مستمر

کل برنامۀ دین برای رساندن انسان به استقالل است، آن وقت اصلی ترین برنامه اش همین نماز است. بزرگان ما 
گر می خواهید به جایی برسید، نماز را اول وقت بخوانید و پای آن بایستید. نماز اول وقت مهم ترین  فرموده اند ا
که نیاز دارد یک  استقالل روحی است، استقالل از خیلی از عالقه ها و استقالل از خیلی از عوامل بیرونی،  چیزی 

استقالل از خیلی از منافع! مستقل باش؛ چقدر این استقالل زیبا است.
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این دل بریدن ها و رها کردن دل از عالقه ها، برای مستقل بودِن دل، یک سری تمرین هایی دارد. مثاًل در مقام عزم 
کن ارادۀ خودت را نشان بده. ببینید شما دوست دارید رها بشوید، دوست دارید مستقل بشوید،  و اراده شروع 
رهایی در اندیشۀ شما جایگاه اصیل خودش را پیدا کرده است، از بردگی بدت می آید و از آن متنفر هستی و آن را 
هم می شناسی، ولی اینها کافی نیست. باید چه کار کنی؟ باید به اوج استقالل در مقام عمل برسی. بخواهی بروی 

کرد.  سراغ عمل یک چیزی اینجا وسط هست و آن هم اراده است، عزم است، این را باید تقویت 

انجام  گر  ا و  که هیچ کسی تشویقت نمی کند  برنامۀ مستمری  به دست می آید،  برنامه های مستمر  با  اراده  و  عزم 
نمی کند. تنبیهت  هیچ کسی  ندهی 

درس	خواندن	برای	امتحان،	کسی	را	بااراده	نمی	کند	بلکه	موجِب	سستی	اراده	می	شود

برنامه های مداومی که معمواًل در مدرسه و کارگاه و اداره ها وجود دارد به این صورت است که دیگران روی ما فشار 
ک بر سِر این برنامه ها! اینها کسی را آدم نمی کند بلکه از آدمیت جدا می کند.  می آورند که ما را کنترل کنند، ولی خا
درس خواندن برای امتحان، کسی را عازم و بااراده نمی کند بلکه درس خواندن برای امتحان موجِب سستی اراده 
کاری، این یعنی تو نابود شدی. تمرین می کنند برای اینکه  کرد به یک  کس دیگری تو را وادار  می شود. وقتی یک 
استقاللت را از بین ببرند، یعنی تمرینت می دهند، تربیتت می کنند. من نمی دانم مدرسه چه جای امتحان است؟!

کنی؟ مدرسه چرا باید جای امتحان باشد درحالی که  چرا به هر قیمتی می خواهی بچه را به درس خواندن وادار 
از بین  را  که نشان می دهد امتحان، حافظه  گرفته است  کرده است، مطالعاتی انجام  روانشناسی، امتحان را رد 
می برد، خالقیت را از بین می برد، بنده چند سال پیش اینجا گزارش روانشناس ها را در این باره خواندم. مدرسه چه 

کند؟  گرفتن است؟ خدایا می شود این انقالب اسالمی ما در آموزش و پرورش هم نفوذ  جای امتحان 

یکی از مسئولین آموزش و پرورش چند سال پیش می گفت که ما حاضر هستیم امتحان را برداریم، اما اولیاء اجازه 
نمی دهند! می گویند: »از بچۀ من امتحان بگیر!« این حرف یعنی اینکه او را بّره و برده بار بیاور ولی هرطوری هست 
باید درس بخواند! پدر و مادر محترم، شما چرا این حرف را می زنید؟ به جای اینکه بگویید: بچۀ من را برده بار 

نیاور، حتی بردۀ باهوش! چقدر این برده های باهوش به نفع استکبار جهانی هستند. 

که مثل حمار دارند به طواغیت سواری می دهند! این تعبیر   آدم باسواد در جهان هستند  کنید این همه  نگاه 
ْسَفاًرا« )جمعه/5( مانند حماری که کتاب بارش کردند. این تعبیر 

َ
قرآن است که می فرماید: »َکَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل أ

که باسواد هستند در انگلیس و آمریکا  ! این حمارهایی  برای علما و اندیشمندان است، یعنی دانشمندان حمار
که اینها داعش را درست می کنند و مردم را قتل عام می کنند،  که اینها دارند جنایت می کنند، می بینند  می بینند 

اما باز هم برای آنها بارکشی می کنند، خدمت می کنند و بردگی می کنند. 

	بیرون،	به	دست	نمی	آید 	از عزم	و	اراده	با	فشار

کارهایی که تحت فشار  عزم و ارادۀ خودت را قوی کن، عزم و اراده با فشار از بیرون به دست نمی آید، عزم و اراده با 
که بگویند: »ما ساعت به شما  بیرونی انجام می دهی به دست نمی آید. نمی دانم واقعًا می شود این جوری بشود 
گر کسی ساعت هشت  اعالم نمی کنیم، غیبت هم نمی زنیم ولی خودتان باید ساعت هشت حضور داشته باشید، ا
کسی ساعت هشت بیاید تشویق هم نمی کنیم« بعد دانش آموزها یکی یکی تنبلی  گر هم  نیاید تنبیه نمی کنیم و ا
می کنند، یک روز می خوابد، یک روز بلند می شود، یک روز بلند نمی شود، امروز هم مثل روز تعطیل می ماند، فرقی 
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نمی کند، همه اش فوق  برنامه است. بعد مادرش می گوید »باالخره چه کار می کنی پسرم؟ می روی یا نمی روی؟« 
حاال من نمی گویم از اول دبستان این طور بشود، ولی از اول دبیرستان الاقل این طور بشود.

که االن دارم عرض می کنم برای اول دبستان نیست. امتحان برای از اول دبستان هست، چون  این پیشنهاد را 
که شما می گویید  بچه باید مؤدب بشود، یکی از دوستان سؤال فنی خوبی پرسیده بود، می گفت این استقاللی 
که بچه باید ادب یاد بگیرد و فرمان پذیر باشد چطور قابل جمع است؟ این طوری  با آن هفت سال دوم زندگی 
که در آن هفت سال اول، شما با ادب و فرمان، او را تربیتش می کنی اما تشویق و تنبیه را فوری  قابل جمع است 

و عینی نمی کنی. 

عزم	چگونه	به	دست	می	آید؟	با	برنامه	ای	که	خودت	برای	خودت	می	نویسی	و	کسی	اجبارت	نمی	کند

االن بعضی از مدرسه ها در تهران این کار را شروع کرده اند، می گویند: ما در مدرسه مان می گوییم »اینجا قانونش این 
است...« همین یک کلمه را می گوییم و دانش آموزان کالس اول ابتدایی، این را می پذیرند، چون آنها خودبه خود 
کن. بگذار مستقل بار  ، کمش  نظم پذیر هستند، چرا این قدر تشویق و تنبیه می آوری؟ زیاد تشویق و تنبیه نیاور
بیاید، اینکه مستقل بار بیاید بهتر است، مستقل بار بیاید با اندکی مطالعه، دانشمند خواهد شد، مستقل بار 
نیاید هرچه به او یاد می دهی هم از حافظه اش خواهد پرید. این »مدرک« چیست دیگر؟ این مدرک های مزخرف، 
کنار می گذارند، کارفرما استعدادش را  کرده است. البته االن در جهان، دیگر دارند مدرک را  استعدادهای را نابود 

سنجش می کند و برایش حقوق تعیین می کند. در جهان دارد از مدرک، عبور می شود.

عزم  نمی کند.  اجبارت  هیچ کسی  می نویسی،  خودت  برای  خودت  که  برنامه ای  با  می آید؟  به دست  چگونه  عزم 
است.  اراده  و  عزم  تقویت  سوم،  مرحلۀ  پس  می آید.  بدست  این جوری 

مرحلۀ	چهارم:	تنظیم	رفتار	 
مرحلۀ اول، تفکر بود. مرحلۀ دوم تالش برای رهایی از تعلقات، مرحلۀ سوم، عزم و اراده و تقویت عزم و اراده بود. 
کنی. بعضی از  که حاال چه رفتارهایی باید انجام بدهی؟ باید به سبک زندگی ات دقت  مرحلۀ چهارم این است 
گوش بدهی، این از بین برندۀ استقالل است.  گر زیاد موسیقی  سبک زندگی ها  از بین برندۀ استقالل است، مثاًل ا
از بین برندۀ استقالل است. خیلی جالب است؛ روزه خیلی استقالل دهنده است، اصاًل فوق العاده  ُپرخوری هم 

است، چقدر قشنگ است! 

، اینها امور انسانی  برنامۀ دین برنامۀ تربیت شخصیت انسانی است. برخی می گویند: »اینها امور دینی است!« نخیر
از  است، اصاًل دین یعنی چه؟ من نمی فهمم تو منظورت از دین چیست؟ به قول حضرت امام، تلقِی بعضی ها 
دین، همان دین مسیحیِت قرون وسطایی است! مخصوصًا اینهایی که در جامعۀ ما دین را از بقیۀ شئون زندگی و 
انسانی جدا می کنند. می گویند اینها مسئلۀ عقیده است و عقیده هم یک مسئلۀ شخصی است، پس مسئلۀ دین 

مسئلۀ شخصی است! 

که من  گفت  به این افراد می گوییم: االن بگویید مسئلۀ ترافیک چیست؟ آیا عقیدۀ شخصی است؟ مثاًل می شود 
کم عقلی هم این حرف را نمی زند. اما بعضی ها  که از چراغ قرمز رد بشوم؟! هیچ آدم  عقیدۀ شخصی ام این است 
که قانون  دین را به اندازۀ ترافیک هم ارزش انسانی و اجتماعی برایش  قائل نیستند! هیچ آدم نادانی نمی گوید 
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ترافیک یک مسئلۀ شخصی است، اما برخی افراد کم عقل هستند که دین را به اندازۀ قانون ترافیک هم انسانی و 
کجا ببرد؟ چرا دین این طوری معرفی شده است؟  اجتماعی نمی دانند. آدم این درد را به 

	تو	بگیرد	ترک	کن	/	»ترک	عادت«	یکی	 	برنامۀ	عملی	و	هر	سبک	زندگی	ای	که	استقاللت	را	از «	یعنی	هر »تنظیم	رفتار
	است 	تنظیم	رفتار 	برنامه	های	مهم	در از

مرحلۀ چهارم، تنظیم رفتار است؛ تنظیم رفتار یعنی چه؟ یعنی هر برنامۀ عملی و هر سبک زندگی ای که استقاللت 
که باید پیدا  کن! مثاًل در روایات به شدت توصیه شده است قدرتی  کن. کمتر به چیزی عادت  را از تو بگیرد ترک 
بکنی، ترک عادت است )غاِلبوا أنُفَسُکم َعلی َترِك العاداِت َتغِلبوها ؛ غررالحکم/641۸( ) أفَضُل الِعباَدِة َغَلَبُة العاَدِة ؛ 

غررالحکم/۲۸73(

ببین به چه چیزی عادت داری؟ آن را ترک کن. این خیلی زیبا است. خیلی وقت ها هم آن چیزی که بهش عادت 
از برنامه های مهم  داری، زیاد مهم نیست )یعنی اینکه خوب است یا بد...(، بلکِه خود همین ترک عادت یکی 
است، باید بتوانی این کار را انجام بدهی. امتحان های خدا هم خیلی وقت ها برای ترک عادت است یعنی برای این 
است که یک عادتی را از شما بگیرد. حتی بعضی وقت ها الزم است عادت های خوبت را ترک کنی، برای چه؟ برای 

کنی.  اینکه آن قدرت و استقالل را پیدا 

که تو را  که استقاللت را از تو می گیرد؛ با تلقین عاداتی  که غربی ها به تو می دهند به گونه ای است  سبک زندگی ای 
وابسته می کند، یعنی از طریق عمل، تو را خرابت می کنند؛ حاال یا عمل فردی هست، یا عمل اجتماعی هست، یا 
حتی عمل هایی است که جنبۀ فیزیولوژیک دارد، کارها و رفتارهایی که جنبۀ فیزیولوژیک دارد و از طریق جسمت 

یک وابستگی برای تو ایجاد می کند و در واقع تو را ضعیف می کند. 

مرحوم دوالبی می فرمودند که موسیقِی حرام جوان را ضعیف می کند. امام می فرمودند که موسیقی جوان را ضعیف 
می کند. ببین چقدر جالب است! )استاد معّظم ما ]مرحوم ایت اهلل شاه آبادی[ -دام ظّله- می فرمودند بیشتر از 
کردن به تغّنیات سلب اراده و عزم از انسان می کند؛ شرح چهل حدیث/ص۸(. )از جمله چیزهایی  هرچه، گوش 
این حرف ها  امام/ج 9/ص۲00(  و تخدیر می کند موسیقی است ؛صحیفه  را مخّدر است  باز مغزهاى جوانها  که 
صرفًا حرف دینی نیست؛ کسی که یک مقدار روانشناسی و یک ذره انسان شناسی خوانده باشد، می تواند دلیل این 

حرف ها را متوجه بشود. 

	ما	باید	با	هم	فرق	 چه	عملی	انجام	بدهیم	تا	به	رهایی	برسیم؟	/	خیلی	وقت	ها	برنامه	و	سبک	زندگی	هریک	از
باشد داشته	

که خیلی وقت ها  کنم این است  که در اینجا باید عرض   چه عملی انجام بدهیم تا به رهایی برسیم؟ یک نکته ای 
برنامۀ زندگی من و سبک زندگی من در برخی جزئیات، با شما، با دوست شما و با آن یکی رفیق شما، باید فرق کند، 

هرکسی باید مزاج خودش را پیدا کند. 

که چه کار باید  کنند  راستی به شما بگویم خیلی وقت ها خیلی از علما هم نمی توانند برای شما با جزئیات تعیین 
انجام بدهی؟ یعنی تناسب آن جزئیات سبک زندگی با روحیات و خلقیات هرکسی باید رعایت بشود ُخب حاال این 
را از کجا بفهمیم؟ این را باید خودت بفهمی، این دیگر از توی کتاب در نمی آید، این قسمِت »خودت باید بفهمی« 
که دین دنبالش هست، دین همیشه تو را با »تعلیم« به جایی نمی رساند. یک جور  هم یکی از آن وجوهی است 
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دیگر بگویم؛ دین همیشه مشکالت شما را با دانش حل نمی کند، بخشی از مشکالت شما را با »حکمت« حل 
می کند، حکمت یعنی چه؟ یعنی اینکه »خودت بفهمی«

داستان زندگی آقای بهجت را شنیده ای؟ تو الزم نیست حتمًا مثل او زندگی کنی، جزئیات زندگی شهید سلیمانی 
را شنیده ای؟ تو حتمًا الزم نیست مثل او زندگی کنی، شاید تو اصاًل به صورت دیگری باید زندگی کنی. همان طور که 
جزئیات زندگی آقای بهجت و عارف دیگری مثل آقای بهاءالدینی را می شنوی، می بینی که اینها سبک زندگی شان 

باهم فرق می کند، ایشان سبک زندگی خودش را پیدا کرده است و آن عارف بزرگوار هم خودش پیدا کرده است. 

آمده ای  این جلسه  به  که »شما  بیرون فکر می کنند  از  ببینید ما چه دینی داریم؛ چقدر معرکه است! خیلی ها 
کنی« نخیر! شما می روی به این جلسه، برای اینکه وقتی  برای اینکه بشنوی چه می گویند و بروی همان را اجرا 
رفتی بیرون، خودت بفهمی باید چه کار کنی، چون جلسۀ محبت اهل بیت است و رسول خدا)ص( فرمود: کسی که 
ْهَل َبْیِتی ؛ مائة منقبة من 

َ
َراَد اْلِحْکَمَة َفْلُیِحّبَ أ

َ
بچه های مرا دوست داشته باشد خدا به او حکمت می دهد. )َمْن أ

َنا ِفی َقْلِبِه َجَرى َیَناِبیُع اْلِحْکَمِة َعَلی ِلَساِنه ؛  َق ُحّبَ
َ

ْهَل اْلَبْیِت َو َحّق
َ
َنا أ َحّبَ

َ
 مناقب أمیرالمؤمنین و األئمة/۸4( )َمْن أ

محاسن/61/1(

ُمُهُم اْلِکتاَب  گر نزد پیغمبر خدا هم بروید، ایشان موظف است به شما هم کتاب بیاموزد و هم حکمت، »ُیَعِلّ شما ا
به چه  ببین خودت  برو  بفهم،  اینکه خودت  یعنی  بگیر، حکمت  یاد  یعنی دانش  کتاب  اْلِحْکَمَة« )جمعه/۲(  َو 
تصمیمی می رسی؟ ببین باید چه کار بکنی؟ برو خودت فکر کن. در برخی جزئیات، خودت باید متناسب با خودتف 

به نتیجه برسی، لذا باید خودت را بشناسی.

مرحلۀ	پنجم:	»عاشقی«	 

	ربط	بین	عاشقی	و	استقالل	چیست؟

پس مرحلۀ چهارم، تنظیم رفتار و سبک زندگی ای است که وابستگی آور نباشد. این چهار مرحله را که گذراندی باز 
به مرحلۀ »قلب« برمی گردی. این چهار مرحله یک اثری روی قلبت می گذارد و قلبت را به »عشق« می رساند؛ به 
، به محبت عالی می رسی، به »اشُد حّبًا هلل« می رسی،  گرمابخِش فوق العاده شورانگیز آن عالقۀ زیبای آتش زنندۀ 

مستعد می شوی برای اینکه عاشق بشوی.

از معشوق  که می گویند: عاشق دیگر هیچ چیزی نمی بیند غیر  ربط بین عاشقی و استقالل چیست؟ نشنیدی 
کشد دستش  گر  گر معشوقش او را بزند هم عاشق است. گفت: »به تیغم  که عاشق ا خودش؟ نشنیدی می گویند 
نگیرم ؛ وگر تیرم زند منت پذیرم« ادبیات عرفانی ما سرشار است از این معانی. یا اینکه خطاب به معشوق می گوید: 
»...رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد« یعنی من حتی به یک معنا، دیگر به معشوق هم وابسته نیستم. 

	وابسته	بودنت	به	معشوق	هم	نوعی	استقالل	هست 	غیر/		حتی	در عاشقی	یعنی	مستقل	بودن	از

پس بعد از چهار مرحلۀ فوق، تازه می رسی به مرحلۀ عاشقی، اینکه »من برای تو می میرم، من برای تو آتش گرفته ام، 
هیچ وقت این آتش من سرد نمی شود و...« عاشقی، خودش یعنی مستقل بودن از غیر، حتی در وابسته بودنت به 
معشوق هم نوعی استقالل هست، یعنی در همین عاشقی هم نوعی استقالل به چشم می خورد؛ عاشِق مستقل! 
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به همین دلیل، عاشق مستقِل »رّب العالمین« خیلی از عالمت های یک عاشق درماندۀ زمینی را ندارد. عاشِق 
زمینی، موجود نامتعادلی است، پس چرا عاشق خدا نامتعادل نیست؟ چرا این قدر به اوج شکوفایی می رسد؟ 

که در اثر رهایی،  کردن، آن خلوصی  که شما به مرحلۀ استقالل در قلب رسیدید، شروع می کنید به عاشقی  وقتی 
گرایش ها یک »رهایی« اتفاق می افتد،  که در  گفتیم  در قلب انسان پدید می آید، چه  کار می کند؟ در مرحلۀ قبل 
کم ارزش و وابسته کننده رها می کنی، در این مرحله وقتی  فعاًل داری از عالقه هایت ِدل می ُبری، دلت را از تعلقات 
کردی، حاال می رسی به اینکه این دلت  کردی و آمدی عزم و اراده ات و سبک زندگی ات را تنظیم  آن تعلقات را رها 

که عاشق بشود.  آماده است 

یک ذره  تا  ورام/1۲۲/۲(  )مجموعه  َبدا« 
َ
أ َقْلٍب  ِفی  َیْجَتِمَعاِن   

َ
ال اهلِل  ُحّبُ  َو  ْنَیا 

ُ
الّد »ُحّبُ  می فرماید:  پیامبر)ص( 

که االن در مرحلۀ بریدن از غیر هستیم یا در  حب الدنیا در دل هست، یک ذره حب  ّ اهلل در دل نمی آید. باید دید 
کاماًل در رزمنده ها مشهود بود، از یک مرحله ای به  کردن در عشق خدا و محبت خدا هستیم؟ این  مرحلۀ رشد 
بعد، فاز دوم شروع می شد، موشک دو زمانه دیده اید چطوری کار می کند؟ یک مدتی اصاًل معلوم بود این فرد، در 
مرحلۀ »رهایی« قرار دارد، ولی از یک جایی به بعد، دیگر سیر و سلوکش با یک انرژی و موتور جدید با سرعت زیاد 
انجام می شد که همان مرحلۀ صعود در عاشقی است، اصاًل این یک عالم دیگر است، مدام دارد جلوتر می رود بعد 

گدازی!  گریه هایی و چه سوز و  چه 

تو که دیگر عاشق شدی، همه چیز را هم که رها کردی، پس این همه اشک و سوز برای چیست؟ می گوید »محنت 
ُقرب ز ُبعد افزون است ؛ جگر از محنت قربم خون است!« آن وقتی که دور بودم یک محنتی داشتم در نمازشب هایم 
یک گریه ای می کردم، ولی آن محبت ُبعد بود، حاال که مقّرّب شدم یک محنت جدید پیدا کردم، که بیشتر از محنت 

قبلی است. ُخب این هم شد مرحلۀ پنجم استقالل. 

مرحلۀ	ششم:	رسیدن	به	مقام	حکمت	 
مرحلۀ بعد از این، یعنی مرحلۀ ششم برای استقالل چیست؟ اینکه در اندیشه، به مقام حکمت می رسی و شروع 
چه  حکمت،  دربارۀ  من  کردن.  تولید  سراغ  می روی  و  می آیی  در  کردن  تبعیت  از  دیگر  دانش.  تولید  به  می کنی 
که  کسی   )441۲3 117/ح  1/ص  )کنزالعّمال/ج  ا«  َنِبّیً َیکوَن  أن  الَحکیُم  »کاَد  می فرماید:  رسول خدا)ص(  بگویم؟ 

حکیم است، نزدیک است پیامبر باشد.   

تو  بگویند  به  که  آنجایی برسی  به  این مرحلۀ ششم یعنی  نیاز ما هست، ولی  اول مورد  از همان  البته حکمت 
که هیچ کس به تو  »حکیم«! و بعد در اینجا خدا لذت می برد از اینکه تو در اندیشۀ خودت چیزهایی را می فهمی 
نگفته است، چیزهایی را می گویی که هیچ کس به تو نگفته و هیچ کجا نخوانده ای. آن وقت در روایات ما فرموده اند 
 َجَرْت َیَناِبیُع اْلِحْکَمِة ِمْن َقْلِبِه 

َّ
ْرَبِعیَن َصَباحًا ِإال

َ
 أ

َ
ِ َعّزَ َو َجّل

ْخَلَص َعْبٌد هلِلَّ
َ
که حکمت ناشی از اخالص قلب است. )َما أ

ِلَساِنه؛ عیون اخباررضا)ع(/ج۲/ص69( َعَلی 

	عالم	  	بر مرحلۀ	هفتم:	عمِل	تأثیرگذار
کجا می رسم؟ بعد از حکمت در مرحلۀ اندیشه، می آیی در مرحلۀ  ؛ بعد از حکمت، من به  خب، می رویم جلوتر
عمل و عمل اثرگذار بر عالم پیدا می کنی! صاحب نَفس می شوی، صاحب اثر می شوی. مثاًل سردار سلیمانی، در 
عالم اثر داشت؛ حرکتش، اراده اش، نگاهش، کالمش، در عالم اثرگذار بود! امام)ره( که استاد او بود، اثرگذار بود. یکی 
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از علما می گفت، من یک سال بعد از راهپیمایی ۲۲بهمن به خدمت آیت اهلل العظمی بهجت)ره( رسیدم. ایشان 
که اینها  پرسیدند چه خبر؟ گفتم تظاهرات دیروز ۲۲بهمن خیلی شلوغ بود. آقای بهجت با یک عبارتی فرمودند 

که مردم این طور باشکوه به خیابان ها می آیند... همه اثر امام)ره( است، نَفس اوست 

	است 	عالم	تأثیرگذار 	مرحلۀ	عمل	هم	بر انساِن	مستقل،	در

اثرگذاری در  این  البته  با عزم خودش.  و  ارادۀ خودش  با  بر عالم است؛  اثرگذار  انساِن مستقل،  در مرحلۀ عمل، 
عالم محدود است به لیاقت ها، محدود است به استعدادها، محدود است به مقدرات و ارادۀ الهی. اما خدا ارادۀ 
خودش را از طریق ارادۀ این بندگان خوبش دنبال می کند. شما ببینید به خاطر شهادت سردار سلیمانی در کشور 
از تشییع شهید  گذاشت، قبل  این عالم  اثری در  ببینید شهید حججی چه  و در منطقه چه غلغله ای شد!  ما 
که  ک نیست، منتها می خواهم بگویم  سلیمانی، شلوغ ترین تشییع جنازه را در تهران داشت، البته این صرفًا مال

کجا رسیده بودند.  اینها چه دلی داشتند، به 

بعضی ها هم اثر داشتند اما مشهور نیستند، بعضی ها هم بیشتر از شهرت شان اثر داشتند. حضرت امام)ره( این 
که  که از ایشان هست، خیلی آثار بیشتر از اینها شاید داشته  که شما از او دیدید به نام انقالب و این آثاری  چیزی 

کسی ندید. که  ما نمی بینیم. آقای بهجت خیلی آثار داشت 

	عالم	گذاشته	اند...		 ببینید	امام	حسین)ع(	و	حضرت	زینب)س(	چه	تأثیری	در

از اوقات  اثرگذار باشید در عالم، خدا به اندازۀ استعداد هرکسی به او اجازه می دهد تأثیرگذار باشد. خدا خیلی 
کارها را می کند. امام حسین  )ع( خودش اثرگذارترین  کش این  نمی آید مستقیم اثر بگذارد، از طریق انسان های پا
است بر عالم، زینب)س( با همۀ شهرتی که دارد، با همۀ حضور جدی ای که در حماسه سرایی ها دارد، در روضه ها 
که موجب فخر پدر است،  کسی اثر زینب را نشناخته است، او دختر أمیرالمؤمنین است  حضور جدی دارد. هنوز 
اسمش  کسی  یک  که  است  ساده  این  آیا  گرفتند،  شکل  زمان)ع(  امام  منطقه ای  لشکریان  حرمش،  نام  بخاطر 

این قدر در عالم تأثیر بگذارد؟ حرمش این قدر در عالم تأثیر بگذارد؟!

کار به  که لشکریان منطقه ای امام زمان)ع( با اسم حرم زینب)س( درست شد و حتی  تاریخ، شهادت خواهد داد 
حرم امام حسین)ع( نکشید. اثر داشته باشید در عالم؛ چه دیگران شما را بشناسند چه نشناسند. مثاًل چه کسی 
می داند که آیت اهلل حق شناس)ره( که در تهران زندگی می کردند، چه اثری برای مردم تهران داشتند، و االن ما چه 

می دانیم که ریزه خور خواِن که هستیم و چه دعایی پشت سر ما هست؟   

را وابسته  که تو  که بیان شد، مرحلۀ چهارم در مسیر استقالل، تنظیم عمل است؛ یعنی باید عملی  همان طور 
می کند و استقاللت را می گیرد، نداشته باشی، حاال در مرحلۀ هفتم، باز هم به میدان عمل برگشتیم و البته این بار 

دنبال تأثیرگذاری در میدان عمل بر جهان و عالمیان هستیم. 

	روایات	که	نشان	می	دهد	دین	به	دنبال	عزت	و	استقالل	آدم	هاست نمونه	هایی	از

ُخب حاال چند تا روایت بخوانم که نمونه هایی از این استقالل را در دین نشان می دهد. مثاًل در برخی از روایت ها 
« )کشف الغمه/ج۲/ص346( دین،  یُن ِعّزٌ دین را عامل استقالل معرفی می کنند. امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: »الّدِ
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ُه« )کافی/ج۲/ص49( خدا دین را برای دین داران عامل عزت 
َّ

 ِلَمْن َتَوال
ً
عزت آفرین است، یا می فرماید: »َو َجَعَلُه ِعّزا

قرار داد.

روایاتی هست که نشان می دهد در دین، دنبال عزت و استقالل آدم ها هستند. مثاًل رسول خدا)ص( با شش نفر از 
کرده است. پیامبر  ، این را نقل  که اسم های شان در تاریخ هست و یکی از آن شش نفر گذاشت  یارانش یک قراری 
گانه بکنم، گفتند چه بیعتی؟ فرمود: عهد ببندید تحت تأثیر  به آنها فرمود: من می خواهم با شما یک بیعت جدا
سرزنش دیگران قرار نگیرید. می گوید ما عهد بستیم، بعد می گوید که یک نفرمان بعد از مدتی آمد و گفت: آقا این 
، من تحت تأثیر سرزنش دیگران قرار می گیرم، مدیون شما هم می شوم. آقا فرمود باشد من  بیعت را از من بردار
بّيَ ص أنا و أبو َذّرٍ و ُعباَدُة بُن الّصامِت و أبو سعیٍد الُخدرّيُ و محّمُد بُن  معافت کردم )عن سهَل بِن سعٍد: باَیْعُت الّنَ

َمسلمَة و ساِدٌس علی أْن ال َتأُخَذنا في اهلل ِ َلْوَمُة الئٍم و أّما الّساِدُس فاْسَتقاَلُه فأقاَلُه ؛ کنز العّمال/ 1516(

ببینید اولیاء خدا وقتی می خواهند افراد را تربیت خصوصی بکنند، چه کار می کنند؟ می فرماید به من قول بده، 
... این دین نازنین، دین زیبا و باشکوه ما هست!  کسی قرار نگیر کسی روی تو اثر نکند، تحت تأثیر  سرزنش 

خب، یک داستان دیگر بگویم. ربیعة بن کعب یک انسان فقیری بود، خدمتگزار رسول خدا بود، آب برای رسول 
خدا)ص( می آورد، می گفت: آقا بگذار من به تو خدمت کنم. بعد از هفت سال که ایشان به رسول خدا خدمت کرد، 
کردی، هیچ حاجتی از من نمی خواهی؟ یک  رسول خدا)ص( به ایشان فرمود: هفت سال است به من خدمت 
درخواست مستجاب یپش من داری. او گفت: پس صبر کنید من بروم فکر کنم ببینم چه بخواهم؟ رفت فکر کرد و 
آمد خدمت رسول خدا و گفت: می شود از خدا بخواهی من در بهشت با شما باشم؟ رسول خدا فرمود: این را کسی 

به تو یاد داده است یا خودت به این نتیجه رسیدی؟ 

که اینجا یاد می گیری آن قدر فایده  ببینید این »خودت« چقدر ارزش دارد! نگذارید به شما بگویم: آن چیزهایی 
ندارد، برو ببین حاال از خودت چه چیزی به خدا می گویی؟  

کردم، رسول خدا فرمود توضیح بده ببینم. گفت: دیدم هرچه از شما بگیرم از بین  گفت: بله، خودم فکر  ربیعه 
که آن دنیا هست، آن  که در آن دنیا باشد، و بهترین چیزی  که می ماند آن چیزی است  می رود. بهترین چیزی 
کردم. چون خودت به این  کرد و بعد فرمود: قبول  کمی فکر  که شما هستید. می گوید: رسول خدا  جایی است 
کرد، فرمود: »فأعّنی  نتیجه رسیدی. )خدا هم با آدم همین طور معامله می کند( فقط رسول خدا از او یک تقاضا 
بکثرة الّسجود« من را کمکم کن با زیاد سجده کردن. یعنی دیگر مشکل من است، من به تو قول دادم که ببرمت. 
تو کمکم کن با زیاد سجده کردن. )َعْن َرِبیَعَة ْبِن َکْعٍب َقاَل َقاَل ِلي َذاَت َیْوٍم َرُسوُل اهلِل ص َیا َرِبیَعُة َخَدْمَتِني ]َسْبَع [ 
ْصَبْحُت َو َدَخْلُت َعَلْیِه َقاَل ِلي َیا َرِبیَعُة َهاِت 

َ
ا أ َر َفَلّمَ َفّکِ

ُ
ی أ ْمِهْلِني َحّتَ

َ
ُلِني َحاَجًة َفُقْلُت َیا َرُسوَل اهلِل أ

َ
 َفاَل َتْسأ

َ
ِسِنیَن أ

َمِني 
َ
َمَك َهَذا َفُقْلُت َیا َرُسوَل اهلِل َما َعّل

َ
َة َفَقاَل ِلي َمْن َعّل ْن ُیْدِخَلِني َمَعَك اْلَجّنَ

َ
 أ

َ
ُل اهلَل َعّزَ َو َجّل

َ
َحاَجَتَك َفُقْلُت َتْسأ

داً َکاَن َعاِقَبُتُهْم اْلَمْوَت َقاَل 
َ

ْوال
َ
ْلُتُه ُعُمراً َطِویاًل َو أ

َ
 َکاَن ِإَلی َنَفاٍد َو ِإْن َسأ

ً
ْلُتُه َماال

َ
ْرُت ِفي َنْفِسي َو ُقْلُت ِإْن َسأ

َ
ي َفّک َحٌد َلِکّنِ

َ
أ

ُجود ؛ دعوات راوندی/ص39( ي ِبَکْثَرِة الّسُ ِعّنِ
َ
ْفَعُل َذِلَك َفأ

َ
َسُه َساَعًة ُثّمَ َقاَل أ

ْ
َرِبیَعُة َفَنَکَس َرأ

	بدهید... این	داستان	را	دست	مایۀ	گریه	ها	و	روضه	های	تان	قرار

این چندتا داستان مختصری که عرض کردم، برای این بود که ببینید دین ما چقدر به استقالل اهمیت می دهد. 
آخرین مرحلۀ استقالل اثرگذاری در عالم بود، حاال یک داستان از مرحوم شاه  آبادی می خواهم خدمت شما بگویم، 
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این را دست مایۀ گریه ها و روضه های تان قرار بدهید. برای یک چیزهایی گریه کنید که به این سادگی کسی برای آن 
قسمت ها گریه نمی کند. البته بحث گریه هم صرفًا نیست؛ مهم آن سوز درون، و آن آه جگرسوز است. 

کمتر از روحی له الفداء نمی گفت. کسی  کّملین بود، حضرت امام در مورد آقای شاه آبادی  آقای شاه آبادی یکی از 
نمی داند ایشان چه مقامی دارد، ولی به مقام اثر رسیده بود. یک روزی آقای شاه آبادی به حمام رفته بودند، یکی 
که دارد عمامه سر می کند. به عنوان اینکه  از این افسران طاغوتی رژیم شاه ایشان را در رخت کن حمام می بیند 
و  آقای شاه آبادی جواب نمی دهد  ایشان می گوید.  را مسخره می کند و یک کلمه ای به  ایشان  عالم دینی است، 
که می بیند یک جنازه ای را  می رود، او هم استحمام می کند و می رود. فردا صبح آقای شاه آبادی در مسجد بود 
کرد.  که دیروز به شما توهین  کیست؟ می گویند: جنازۀ همان افسر طاغوتی است  دارند می برند. می پرسد جنازۀ 

آقای شاه آبادی ناراحت می شود. 

آقازادۀ ایشان در کتاب خاطرات ایشان نوشته است: تا آخر عمر هر موقع آقای شاه آبادی یاد این داستان می افتاد 
ایشان  می افتی؟  داستان  این  یاد  وقتی  می شوی  ناراحت  چرا  شما  پرسیدیم  ایشان  از  یک بار  می شد.  ناراحت 
فرمودند: وقتی که او به من توهین کرد کاش خودم یک جوابی به او داده بودم و دیگر خدا او را نمی زد، منتها من 

کردم به خدا و خدا بالفاصله زد. گذارش  وا

این  آقا  تا می رود خانه  زبانم درد می کند،  نوک  که در می آید، می گوید  از حمام  بود؟  او چه  حاال داستان مرگ 
نکنید  توهین  هیچ کسی  به  هست:  روایات  در  می میرد!  شب  تا  و  بیمارستان  می برندش  شد،  زیاد  خیلی  درد 
؛  ُه َذِلَك اْلَوِلّيُ

َ
َحداً َفَلَعّل

َ
َرّنَ أ ْوِلَیاَءُه ِفي َخْلِقِه َفاَل ُتَحّقِ

َ
 أ

َ
مبادا یکی شان از اولیاء خدا باشد، خدا درجا می زند. )َو َخَبأ

کشف الغمه/ج۲/ص14۸(

کربال وقتی دعا می کردی، زیر لب به خدا چه می گفتی؟  کربال. حسین جان، تو در  حاال با همین داستان، برویم 
که  عبداهلل بن حسن را روی سینه ات به شهادت رساندند ولی آسمان به زمین نیامد؛ شاید داشتی دعا می کردی 
َن َعَلَیّ  گرفته بودی و صدا زدی »َهَوّ که علی اصغرت را روی دست  خدایا بر اینها بال نازل نکن... مثل آن لحظه ای 

ُه ِبَعْیِن اهلِل« خدایا چون تو داری نگاه می کنی تحمل می کنم، یعنی خدا بال نازل نکن...
ّ
َن

َ
ما َنَزَل بي أ
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|	جلسه	ششم	|
مسئولیت پذیری؛ مهارتی که ما را به عزت و استقالل می رساند   

 چه کار کنیم تا انسان مستقلی بشویم؟
»مسئولیت پذیری« مهارتی است که انسان را به عزت و استقالل می رساند 

	»علوم	انسانی«	فهم	بیشتری	پیدا	کند،	دین	داری	در	جامعه	بهتر	خواهد	شد			 	در 	بشر هرچقدر

و  که نخبگان ما به دنبال رشته های فنی و ریاضی  کنند و همان طور  إن شاءاهلل علوم انسانی در جامعۀ ما رشد 
پزشکی می روند، به دنبال رشته های علوم انسانی هم باشند تا ما بتوانیم مرزهای دانش را در رشته های علوم 
کنیم، کمااینکه در تکنولوژی سخت هم دانشمندان جوان ما توانستند پیشرفت های شان را به مرز  انسانی فتح 

دانش برسانند، تا بلکه دین و دانش  دینی در جامعه بهتر جا بیفتد. 

هرچقدر عقل بشری، فهم بیشتری دربارۀ انسان پیدا بکند، دین داری در جامعه بهتر خواهد شد، سوءتفاهم ها 
گر خیلی ها تلقِی ناصحیحی از دین دارند، این تا حدی تقصیر  نسبت به دین هم راحت تر برطرف خواهد شد. ا
گر علوم انسانی  حوزۀ علمیه هست که دین را خوب بیان نکرده است، اما تقصیر بخش علوم انسانی هم هست، ا
که در علوم انسانی حاصل شده است، بهتر برای مردم بیان  بهتر در جامعه جا بیفتد و همین مقدار پیشرفتی 

کالم امام صادق  )ع( است!« که همان  که همان دین است! این  شود، مردم نگاه می کنند و می گویند: »این 
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البته ممکن است در روانشناسی و در دانش های بشری، اشتباهاتی هم رخ بدهد، چون اینها نظریه هایی است 
که نتایج دانش بشری قابل تغییر  که اندیشمندان بر اساس تجربه آن را بدست می آورند لذا معمواًل گفته می شود 
هستند و ممکن است اشتباه باشند، شاید بعد از چند وقت بگویند که »فالن نظریه اشتباه بود« اما غالبًا این طور 
نیست. یک حکم فقهی هم ممکن است اشتباه باشد، فقیه هم می گوید »تا آنجایی که من بررسی کردم این کار را 
کرد...« ممکن است فقیه دیگری چیز دیگری بگوید، ممکن است همین فقیه نظرش چند وقت دیگر تغییر  باید 
کند، با اینکه آنجا دانش تجربی نیست، دانش فقهی است، اما باالخره آن هم حکِم به ظاهر است، و ما داریم با 

همین دین زندگی می کنیم و تکلیف مان همین است. 

عقل	انسان	می	گوید	»احتماالت	قابل	اعتنا	را	باید	توجه	کرد«

در علم پزشکی هم همین طور است، ممکن است چند وقت دیگر بگویند »ما باید بیشتر به حرف پزشکان سنتی 
گوش می کردیم« کمااینکه امیدوار هستیم وزارت بهداشت در این دولت جدید، نه لزومًا در قسمت پزشکی و درمان، 
بلکه حداقل در قسمت بهداشت، به طب سنتی بیشتر توجه کند، این برای جامعۀ ما خیلی بد است که از نظر طب 
سنتی نسبت به بعضی از کشورهایی که سابقۀ دیرینۀ ما را ندارند، عقب تر باشد. شاید همین بیماری کرونا با حضور 
گیری اش کم بشود، هم بیماری ها بهتر درمان  جدی  داروها و تغذیه هایی که اطباء سنتی پیشنهاد می کنند، هم فرا
که اهل طب سنتی پیشنهاد  که با داروها و غذاهایی  کم نیست؛ کسانی  که بین مردم می بینیم  بشود. تجربیاتی 
می دهند، بهبود کامل پیدا کرده اند. در اطراف خودمان این جور افراد را کم ندیدیم و کم مواجه نشدیم با کسانی که 

در بیمارستان دچار فوت شدند و پرسیدیم و دیدیم که هیچ داروی سنتی ای استفاده نکردند.

بنده نمی خواهم همین طوری نتیجه بگیرم و بگویم »بر اساس همین مشاهداتی که ما در اطراف مان داشته ایم، 
که ما به سمت طب سنتی  کار عقالنی است  این  بلکه می خواهم بگویم  باید به سمت طب سنتی رفت«  پس 
برویم. علم پزشکی هم که تمام دانش هایش وحی منزل نیست، ممکن است پس فردا دربارۀ پروتکل های کرونا هم 
کند،  گرفته می شد...« یا ممکن است تشخیص شان دربارۀ دارو تغییر پیدا  بگویند »باید یک روش دیگری به کار 
کند، ولی باالخره بر اساس آخرین دریافت های پزشکی داریم زندگی  کسن، نظرشان تغییر  ممکن است در مورد وا
گرفته بشود؛ طب سنتی هم یک برداشت هایی از طبیعت  می کنیم و البته خوب است که طب سنتی هم در نظر 

انسان و تغذیه و اموری از این قبیل دارد.

عقل انسان به آدم می گوید که »احتماالت قابل اعتنا را توجه کند« فقه هم همین است. فقیه می گوید »من طبق 
کند؛ با اینکه  آخرین بررسی ها به این نتیجه رسیدم« واقعًا ممکن است یک فقیهی نظرش دربارۀ یک فتوا تغییر 
کرده است و  دانش تجربی نیست. کمااینکه برخی از فقها و مراجع محترم ما برخی از فتواهایشان طی زمان تغییر 
اشکالی هم ندارد. ولی این معنایش این نمی شود که چون احتمال دارد یک فقیه نظرش بعداً تغییر کند یا چون 
کاًل فتوا و نظر فقهی را از اعتبار ساقط بدانیم. دانش تجربی هم  چندتا فقیه نظرات شان با هم متفاوت است، ما 

کنیم.  کاًل آنها را از نظر دور بداریم و ترک شان  که  همین طور است؛ چون ابطال پذیر است معنایش این نیست 

	یافته	های	دانش	تجربی،	نه	تنها	ضددین	نیست،	بلکه	مؤید	برخی	از	حرف	های	پیچیدۀ	دین	است کثر ا

شما وقتی در دانش تجربی و به ویژه در روانشناسی، دقت می کنید می بینید مرز دانش به جایی رسیده است که 
که این مطالب را اولیاء خدا از طریق وحی و  مدام اینها شاهد و مؤیداتی برای سخنان خدا و پیامبر)ص( هستند 
کافر هم یک حکمتی بدهد، به یک منافق  حکمت و عقل به ما فرمودند. شما می دانید خدا ممکن است به یک 
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هم یک حکمتی بدهد، و حکمت گمشدۀ مؤمن است. اما شما وقتی بیایید سراغ دانش تجربی و بگویید »آخرین 
که تربیت درست یک انسان این گونه است...« معمواًل افراد راحت تر تسلیم می شوند،  دانش تجربی بشر می گوید 
...« این روش معقولی برای  گفته است به اضافۀ یک نکتۀ دیگر که »خدا همین را  و بعد می توانید به او بگویید 
متقاعد ساختن انسان ها است؛ یعنی دیدن آنچه در دانش تجربی به اثبات رسیده است برای پذیرش دین در 

نود درصد موارد ره گشا است.

کثر حرف ها ضددین است، اتفاقًا بنده با بررسی های  شما فکر نکنید در دانش تجربی در هر رشته ای که ببینید، ا
از  برخی  مؤید  بلکه  نیست،  ضددین  نه تنها  حرف ها  کثر  ا می بینم  و  کرده ام  نگاه   مختلف  دانش های  در  متعدد 
حرف های پیچیده ای است که ما قباًل در دین می شنیدیم و حتی آنها را خوب نمی فهمیدیم و االن دانش تجربی 

که آنها را خوب بفهمیم.  کمک می کند 

اصاًل پیامبران چه کار می کنند؟ عقل انسان را پرورش می دهند »َو ُیِثیُروا َلُهْم َدَفاِئَن اْلُعُقول « )نهج البالغه/خطبه1( 
خب عقل انسان پرورش پیدا بکند چقدر حکیمانه به تجربه ها نگاه می کند. ببینید أمیرالمؤمنین علی  )ع( چقدر 
به تجربه اعتنا دارند؛ ایشان به ابوموسی اشعری فرمودند: کسی که به عقل و تجربه بی اعتنایی کند و آن را زیرپایش 
جِرَبِة؛ نهج البالغه/نامه 7۸( در دین ما تجربه  وِتَی ِمَن الَعقِل و الّتَ ِقّیَ َمن ُحِرَم َنفَع ما اُ

َ
بگذارد، شقّی است! )إّنَ الّش

خیلی محترم است.  

کن	و	 کرد	/	دین	نمی	گوید	»عقلت	را	تعطیل	 	توصیه	های	اخالقی	را	می	شود	با	ادبیات	روانشناسی	بیان	 خیلی	از
گفت	بگو	چشم!« هرچه	خدا	

بنده می خواهم یک پیشنهاد بدهم؛ شما خیلی وقت ها به جای اینکه بگویید »این یک مسئلۀ اخالقی است و باید 
گر  رعایت بشود« از گزاره های روانشناسی استفاده کنید؛ در روانشناسی چه می گویند؟ مثاًل این طوری می گویند: »ا
این کار را بکنی بیماری روحی یا روانی داری...« آن وقت می بینیم قرآن هم اتفاقًا همین طوری سخن می گوید، مثاًل 
می فرماید: »فی ُقلوِبُهم َمَرض« اینها در دل هایشان بیماری هست. بعد وقتی پیش روانشناس ها می رویم، آنها هم 

می گویند: بله، ما هم این را بیماری می دانیم. 

را  که »عقلت  از بین می رود. دین معنایش این نیست  که تعصبات ضددین  این پیشنهاد فایده اش این است 
گفت بگو چشم!« اتفاقًا دین یعنی خدا می آید عقل تو را فعال می کند، آن وقت یکی  کن و هرچیزی خدا  تعطیل 
کار را می کنند، یکی از منابع دین، عقل است، یکی  از  از منابع فهم دین می شود خود عقل! االن فقها هم همین 
که عقل  خودشان را تعطیل نمی کنند و فقط بخواهند به وحی بپردازند، اصاًل این  منابعش هم وحی است. فقها 
شدنی نیست و امکان ندارد. همان وحی را هم بخواهد بفهمد باید با اصول عقالنی بفهمد. لذا یک علمی داریم به 
کثرش گزاره های عقالنی است. و فقها و علما می نشینند دعوای عقلی می کنند.  نام »اصول فقه« و این اصول فقه، ا

که سی الی چهل سال درس می خواند،  که دقیقًا نیمی از وقت یک طلبه و عالم دینی  شاید جوان های ما ندانند 
دعوای عقلی است. یعنی کاماًل بدون دین و خدا و پیغمبر و بدون اعتقاد و بدون اسالم هم می توانید این بحث ها 
که قال  را نگاه می کنند  از دور یک آخوند  کنید. لذا در حوزه، عقل را پرورش می دهند. بعضی ها وقتی  را مطرح 
رسول اهلل)ص( می گوید و قال الصادق  )ع( می گوید و قال اهلل تبارک و تعالی می گوید، فکر می کنند او عقل خودش را 
گر عقل را  کرده و فقط هرچه خدا می گوید دارد آنها را نقل می کند! درحالی که عالم دینی نّقال نیست؛ او ا تعطیل 

که اینجا عقلت را به کار بگیر. کالم خدا را هم نمی فهمد و اصاًل خود خدا دستور داده است  به کار نگیرد، حتی 
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	علوم	انسانی،	کمک	کننده	و	متقاعدکنندۀ	انسان	ها	برای	پذیرش	دین	است 	دانش	تجربی	در امروز

به طور کلی، دانش تجربی در علوم انسانی امروز کمک کننده و متقاعدکنندۀ انسان ها برای پذیرش دین هستند. 
از  کنید می بینید واقعًا خیلی  که برای تربیت فرزند وجود دارد، نگاه  را  مثاًل شما وقتی در دانش  تجربی، اصولی 
از  خیلی  در  االن  کرد.  تبعیت  را  همان ها  باید  و  هستند  دنبالش  هم  اینها  هست،  دنبالش  دین  که  حرف هایی 
دعواهایی که ما در صحبت های مان با آموزش و پرورش داریم، می توانیم کاًل سخن خدا و پیغمبر را کنار بگذاریم و 

بر اساس دانش تجربی همۀ آن دعواها را به نتیجه برسانیم. 

گر عقلت را به کار نگیری دین را نمی فهمی، صّحت کالم  که ا خدا در قرآن هم همین را می فرماید، یعنی می فرماید 
کمک  هم  تجربی  عقل  البته  و  برویم  پیش  باید  عقل  براساس  تمامًا  ما  نمی پذیری.  را  وحی  نمی فهمی،  را  خدا 
َجاُرِب  کمک می کند )اْلَعْقُل َغِریَزٌة َتِزیُد ]َیِزیُد[ ِباْلِعْلِم ِبالّتَ که تجربه برای فربه شدِن عقل  می کند. در روایات هست 
که  کمک می کند. همان طور  ، برای فربه  شدن عقل  ؛ غررالحکم/1717( همین علم تجربِی خطاپذیر و ابطال پذیر

کمک می کند.  کلماتی را از آسمان می آورد آن هم برای فربه شدن عقل  پیغمبر)ص( هم 

گر بخواهید دقیق  گریز از دین باقی نمانده است، شما براساس تجربۀ بشری هم ا برای انسان امروز راهی برای 
عمل کنید بسیاری از حرف های دین را اجرا کرده اید. نمونه های فراوانی در دین داریم که داللت بر این معنا دارند. 

	فطری	و	عقالنی	است استقالل	و	عزت	نفس،	یک	امر

گر بدون وحی  ، دربارۀ استقالل بود، استقالل یک امر فطری است، عقل انسان ا بحث ما در این جلسات اخیر
هم باشد می تواند به استقالل بها بدهد و بها می دهد، عزت نفس هم یک امری عقالنی است، در علوم تجربی به 
کار می کنند، کاری به قیامت هم ندارند، کاری به این هم ندارند که این حرف را کدام  شدت دارند روی عزت نفس 
گر  گفته و سیدالشهدا بخاطرش شهید شده است. شما ممکن است اینجا یک سؤالی بکنید و بگویید: ا پیغمبر 
که نیاز  علوم تجربی این قدر حرف ها خوب در آن هست پس چرا جهان را سعادتمند نکرده است؟ بله؛ اینجاست 

کرد. به دین مطرح می شود. در همین جلسه، یک نمونه اش را عرض خواهم 

که استقالل  عقل انسان و حتی عقل تجربی، داللت می کند بر استقالل و عزت انسان و تأییدش می کند، می گوید 
گزاره  و عزت الزم است؛ برای خالقیت انسان، برای زندگی آرام انسان. دین هم می آید یک دفعه ای خدا به آن یک 

کار را نکنی، قیامت از تو سؤال می کنم. گر این  دیگر هم اضافه می کند، می گوید ا

	می	کند؟	دین	»انگیزه«	به	آن	اضافه	می	کند 	پایگاه	عزت	و	استقالل،	عقل	آدم	است	پس	دین	چه	کار گر ا

پایگاه عزت و استقالل، عقل آدم است، پس دین چه کار می کند؟ دین یک نکته را اضافه می کند؛ می گوید »حاال تو 
گر استقالل خودت را از دست بدهی، من تو را به دوزخ خواهم کشاند. من روز قیامت از تو سؤال می کنم که با این  ا
کمکت  گر تو به سمت استقالل بروی من  کردی؟« البته دین یک حرف دیگر هم می زند، می گوید: ا نعمت چه کار 
می کنم. خدا مکرر در قرآن، خودش را به عنوان ناصر و یاری کننده معرفی می کند. و یکی از رایج ترین عذاب های 
....َو ما َلُهْم ِمْن  ار

َ
ذیَن َکَفُروا َو ماُتوا َو ُهْم ُکّف

َ
کمک شان نمی کنم«  )ِإّنَ اّل خدا در قرآن همین است؛ می فرماید »من 

کمک خدا  کافر خودش را از  کمک کننده است، اما  کنم، یعنی خدا  کمک  ناِصریَن ؛ آل عمران/91( یعنی من باید 
محروم می کند. 



| جلسه ششم |
مسئولیت پذیری؛ مهارتی که ما را به عزت و استقالل می رساند   

69

ما  چرا  پس  برسد...  آن  به  می تواند  هم  آدم  خود  عقل  می گوید،  دین  هرچه  که  می فرمودند  بهجت)ره(  آقای 
نفهمیدیم که مثاًل نماز صبح چرا باید دو رکعت باشد؟ یا اصاًل چرا باید این جوری نماز بخوانیم؟ خب ما کار نکردیم 
که نفهمیدیم و اال قابل فهم است. مثل اینکه شما چون پزشکی نخوانده ای، نمی دانی االن چه نسخه ای باید 
که اوامر و احکام الهی، همه ارشادی  گر خوانده بودی، االن می دانستی. لذا آیت اهلل بهجت می فرماید  بنویسی، ا
هستند، یعنی خودت هم می توانستی با عقل خودت بفهمی. دین چه کار می کند؟ دین می آید جهان عقالنیت 

انسان را توسعه می دهد، تضمین می کند، تحریک می کند، جایزه می دهد.

گر از  کردن در انتخابات، یک امر معقول است و حق شما هم هست. دین چه کار می کند؟ می فرماید ا مثاًل شرکت 
این حقت استفاده نکنی من روز قیامت از تو سؤال می کنم، چرا با بی اعتنایی ات به جامعه ضربه زدی؟! دین هیچ 
کار بیندازیم عقالنیِت همۀ توصیه های دینی را می فهمیم. دین فقط  گر عقل مان را  توصیۀ غیرعقالنی ای ندارد، ا
که شیوۀ پاداش و جزایش هم به گونه ای  که دارد. جالب است  »انگیزه« به آن اضافه می کند؛ با پاداش و جزایی 
است که استقالل تو را به هم نریزد، و این راز مظلومیت همۀ اولیاء خدا است. شیوۀ انگیزه  دادنش هم با تبلیغات 
و عملیات روانی مسموم نیست، با فریب و اغوا نیست، زیاد تالش نمی کند به هر قیمتی برایت چیزی را جا بیندازد. 

باز هم استقاللت را در همان تبلیغاتش رعایت می کند تا خودت بفهمی.

هم  اولیاء  و  انبیاء  همۀ  می گویند،  انسانی  علماء  همۀ  است؟  انسان  نیاز  عزت  که  است  گفته  کسی  چه  حاال  ُخب 
کنی این را می فهمی. نمی خواهد زیاد دانش داشته باشی،  گر به خودت هم مراجعه  می گویند، اصاًل معلوم است؛ ا
گر فکر کنی، خودت به این نتیجه می رسی. فطرت و وجدانت این را می گوید. پایگاه اصلی عزت، استقالل آدمی است. ا

	لذت	های	کم	گرفته	تا	ابلیس	و	غارتگران استقالل	و	عزِت	ما،	دشمنانی	دارد؛	از

کنم؟ دزد استقالل و عزت هم  حاال یک سؤال پیش می آید: من برای رسیدن به این استقالل و عزت باید چه کار 
کنند.  که می خواهند من را غارت  گرفته تا ابلیس، تا دشمن هایی  کوچک  کم و  وجود دارد؛ از لذت های 

انسان در دنیا دشمن دارد، کور باشد کسی که این دشمنی ها را نبیند. از آن اول، هابیل و قابیل باهم دعوا کردند 
که خوب نیستند.  گر زورشان برسد همدیگر را می درند، همه  سر چه بود؟ انسان ها باهم جنگ دارند و خیلی ها ا
که انسان دشمن دارد.  کنی، این هم یک واقعیت است  تو در مقابل دشمن، خودت هم باید بتوانی مقاومت 
بعضی ها در این کشور خیلی تالش کردند، چند دهه تالش کردند به جوان های ایرانی بگویند »اصاًل دشمن یعنی 
کنید، این حرف ها چیست؟!« درحالی که ما دشمن  که ما دشمن داریم؟! بروید راحت زندگی  چه؟ چرا می گویید 

آشکار داریم.

خب، حاال من می خواهم به این استقالل برسم، و این استقالل من هم باالخره دشمن دارد، باید در مقابل آن هم 
کنم، استقالل من، دزد هم دارد و از این جهت، کارم سخت شده است. اما چطوری باید به این  از استقاللم دفاع 

استقالل برسم؟ 

	کنیم	تا	انسان	مستقلی	بشویم؟/»مسئولیت	پذیری«	مهارتی	است	که	انسان	را	به	استقالل	و	عزت	می	رساند چه	کار

کار تمام است؟  چند جلسه دربارۀ استقالل صحبت کردیم و باهم توافق کردیم که باید انسان مستقلی باشیم، آیا 
نه، تمرین الزم دارد. شما چند سال می خواهی عمر کنی؟ هفتاد سال؟ هشتاد سال؟ إن شاءاهلل که صد و ده ساله 

بشوی، پس یک تمرین صد و ده ساله هم برای مستقل بودنت الزم داری، یعنی به اندازۀ همۀ عمر!
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ما چه کار باید کنیم تا انسان مستقلی بشویم؟ خیلی تعبیر روشن، مشهور و ساده ای دارد به نام »مسئولیت پذیری« 
که متأسفانه این تعبیر هم دشمنانی دارد، یعنی این حقیقت، این مفهوم و این روِش به دست آوردن استقالل و 
که این دشمنان در بین عموم افراد جامعه، به بدی هم شناخته نمی شوند، ولی ما آنها را  عزت، دشمنانی دارد 

باید افشاء کنیم. 

یعنی  یعنی چه؟  و عزت می رساند. مسئولیت پذیری  استقالل  به  را  انسان  که  »مسئولیت پذیری« مهارتی است 
کاری را می خواهد انجام بدهد، آن را با خالقیت، با شناخت و با سعی  که هر  انسان یک تعهد درونی داشته باشد 
خودش برود انجام بدهد نه با فشار بیرونی، نه با نظارت بیرونی. حس مسئولیت را باید در فرد باال برد، در مدرسه 
باید احساس مسئولیت را در کودکان افزایش داد. برای اینکه احساس مسئولیت افزایش پیدا کند باید چه کار کرد؟ 
کرد، نباید زیاد سرزنش  گر خطا  کردن داد، و ا کاهش داد، باید فرصت خطا داد، باید امکان خطا  باید قوانین را 
بکنی، و اال باز هم نتیجه اش مثل آن وقتی می شود که قانون زیاد باشد. مثاًل اینکه بگویی »من قانون نمی گذارم اما 
گر این خطا را انجام بدهی!« خب این »فالن فالن شده« که گفتی، پدرش را در آورد!  خیلی فالن فالن شده هستی ا
گر قانون بگذاری بهتر است از اینکه فحش بدهی! »یعنی او خطا بکند و باز هم من احترام بگذارم؟« بله. چون  ا

کار بدی را انجام ندهد. کار خوبی را انجام دهد یا  می خواهیم تعهد درونی او را رشد بدهیم تا خودش بخواهد 

	روانشناسی	استفاده	می	کنی؟ 	از
ً
برخی	انتقاد	می	کنند	که	چرا	دینی	حرف	نمی	زنی	و	صریحا

گردن او،  دهخدا در ترجمۀ لغوی »مسئولیت« نوشته است: مسئولیت به معنای ضمانت و تعهد است، یعنی به 
کسی بیندازد و او تضمین بکند، به  گردن  در عهدۀ او، در ضمان و پایبندِی او بودن است، یعنی چیزی را آدم به 

عهده بگیرد. 

و احساس  کنم  روانشناسان خارجی و داخلی استفاده  از صحبت های  و  روانشناسی  از  حاال بگذارید یک مقدار 
مسئولیت را برای شما تعریف کنم تا ببینیم آیا روانشناس ها حرف غلطی در این زمینه زده اند یا حرف شان درست 
که شما چرا دینی حرف نمی زنی؟ صریحًا داری از روانشناسی  است؟ بعضی ها از بنده انتقاد می کنند و می گویند 
کار ما یعنی  گر این روانشناس، عقلش درست رسیده باشد، این  استفاده می کنی. ُخب روانشناسی یعنی چه؟ ا

استفاده از عقل! در جامعه شناسی هم همین جور است، در علوم سیاسی هم همین جور است. 

از ایشان دعوت  که در همۀ دنیا تدریس می کنند و به عنوان استاد  کشور ما  برترین دانشمندان علوم سیاسی 
گر من االن حرف ایشان را بگویم، مگر بد  که برجام نتیجه نمی گیرد.« ُخب ا می کنند، می گفتند »از اول معلوم بود 
است؟ ما االن مشکلی که با سیاست مداران مان داریم سِر دانش و عقالنیت است، همان مشکلی که أمیرالمؤمنین 
وِتَی ِمَن الَعقِل و  ِقّیَ َمن ُحِرَم َنفَع ما اُ

َ
. )إّنَ الّش با ابوموسی اشعری داشت و به او فرمود: عقل و تجربه را زیر پا نگذار

جِرَبِة؛ نهج البالغه/نامه 7۸( الّتَ

گی	دارد:	تشخیص،	تصمیم،	خالقیت مسئولیت	پذیری	یک	الزام	و	تعهد	درونی	است	/	مسئولیت	پذیری	سه	ویژ

یکی از روانشناسان تربیتی این طور تعریف می کند: مسئولیت پذیری یک الزام و تعهد درونی از سوی فرد است برای 
انجام مطلوب همۀ فعالیت هایی که بر عهدۀ او گذاشته شده است. او معتقد است مسئولیت پذیری از دورن فرد 
سرچشمه می گیرد. فردی که مسئولیت کاری را به عهده می گیرد، توافق می نماید که یک سری فعالیت ها و کارها را 

انجام بدهد، یا بر انجام این کارها توسط دیگران نظارت کند.  
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گِی تشخیص،  شخص دیگری در این باره می فرماید: »مسئولیت پذیری یعنی الزام و تعهد درونی، که دارای سه ویژ
تصمیم و خالقیت است« اینکه ما می گوییم آئین نامه ها را در مدرسه کم رنگ کنید، برای همین است. آیا می شود 
ی تصمیم داری امتحان بدهی؟ ِکی می خواهی  مدرسه های ما این طوری بشوند؟ مثاًل از دانش آموز بپرسند: شما ِکِ
یک ارزیابی علمی بدهی که ببینی در تالش علمِی خودت، به چه نتیجه ای رسیده ای؟ مثاًل این هواپیمای کوچکی 
کار می کند یا نه؟ خب کسی که یک هواپیما یا کاردستی ساخته  که ساختی، می خواهی پرواز بدهی ببینی درست 
که موقع  کند، اصاًل روز جشن اوست، پدر و مادرش را هم صدا می زند  که امتحانش  است، خودش مشتقاق است 

آزماش هواپیمایش به مدرسه بیایند. امتحان در اصل باید این طوری باشد. 

	مدرسه	ها	امتحان	تبدیل	شده	است	به	عامل	استرس! االن	در

کردن همۀ آنچه آموخته و عامل  االن در مدرسه ها امتحان تبدیل شده است به عامل استرس، عامل فراموش 
نفرت پیدا کردن از درس و تحصیل. امتحان در اصل چطور باید باشد؟ مثاًل این هواپیمایی که درستش کرده ای، 
پرواز بده تا ما ببینیم؟ نترس؛ حاال ممکن است هواپیمایت سقوط بکند، ولی ما به زحمتت نمره می دهیم، مامانت 
هم می آید بغلت می کند می گوید »آفرین پسرم تو زحمت خودت را کشیدی، فالنی و فالنی هم اولین هواپیماها را 

که پرواز دادند سقوط کرد.«

گی تشخیص یعنی اینکه خودت  گی مربوط است: تشخیص، تصمیم، خالقیت. ویژ مسئولیت پذیری به سه ویژ
باید تشخیص بدهی. مثاًل اینکه چند نوع امتحان را جلوی تو بگذارند و بگویند: »تو فکر می کنی کدام یک از انواع 
این امتحان ها برایت مفید تر است و تالش علمی تو را بهتر نشان می دهد؟« نه اینکه معلم بخواهد با امتحانش، 
تو را گیر بیندازد! مثاًل تو رفته ای کّلی مسئله  حل کردن یاد گرفته ای و در زمینۀ حل مسئله تالش کرده ای، آن وقت 
که نوعًا به قتل عام  کنکوری  این معلم می آید چهارتا سؤال حافظه ای از تو می پرسد و نابودت می کند! یا همین 

استعدادهای جوان های ایرانی منجر می شود.

	این	نظام	آموزشی	ضربه	می	خورند،	چون	مسئولیت	پذیرانه	درس	نمی	خوانند	 جوان	های	ما	در

آیا ما در کشورمان نابغه نداریم؟ بسیاری از جوان های ما می توانند نابغه باشند اما در این نظام آموزشی دارند ضربه 
می خورند و ِله می شوند، چون مسئولیت پذیرانه درس نمی خوانند، اصاًل اجازه داده نمی شود که مسئولیت پذیرِی 
جوان های ما تمرین بشود. ببینید خداوند برای دخترها می فرماید: آغاز زمان مسئولیت پذیری، ُنه سالگی است، 
گر پسرها با  ا از پسرها- نسبت به خیلی چیزها- خوش فهم می شوند. مثاًل در سن هجده سالگی  دخترها زودتر 
دخترها مقایسه بشوند، خیلی از دخترها، پسرهای هجده ساله را بچه می دانند، درحالی که خودش هم هجده 

ساله است، چون از یک جهاتی رشد عقلی اش و رشد عاطفی اش سریع تر است.

برای دخترها ُنه سالگی آغاز مسئولیت پذیری است و برای پسرها چهارده سالگی آغاز مسئولیت پذیری است. ما 
کنید،  آدم حساب  را  این بچه  »از چهارده سالگی  که می گوییم  اینجا در همین جمهوری اسالمی، مدت هاست 
از  تربیتی،  نظام  و  مدرسه  در  برخوردتان  روش  هم  شما  است،  شناخته  مسئول  عنصر  یک  عنوان  به  را  او  خدا 
که همان سبک امتحان ها، همان سبک آموزش، همان  کند...« اما باز می بینیم  چهارده سالگی به بعد باید فرق 
سبک برخورد، با این بچه ها در سن 14 سالگی تا دیپلم، ادامه پیدا می کند. حتی اسمش را هم تغییر نمی دهند! 
او  به  هم  باز  است،  درآمده  کودکی  از  و  شده  مسئول  و  مکلف  که  االن  »دانش آموز«  می گفتند  او  به  ابتدایی  در 
می گویند دانش آموز! کسی پیدا نمی شود که بگوید »الاقل بعد از چهارده سالگی، اسمش را عوض کنید که او بفهمد 
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از بچگی درآمده و یک کسی شده است« ُخب این ناشی از مسئولیت ناپذیری شورای محترم آموزش و پرورش است 
که بعد از این همه سال، تغییری در این زمینه نداده اند. حداقل اسمش را عوض کنید. همان طور که وقتی به یک 

جوان می گویند »دانشجو« خیلی فرق می کند با اینکه به او بگویند »دانش آموز« 

کاری	را	با	تعهد	 کرده،	چهارده	سالگی	است	/	تقوا	یعنی	یک	 که	انسان	را	خلق	 	نظر	خدا	 سّن	مسئولیت	پذیری	از
درونی	ات	انجام	بدهی

کرد، چهارده سالگی است. خداوند در این انسان یک  که انسان را خلق  سن مسئولیت پذیری از نظر خداوندی 
چیزی دیده است که از چهارده سالگی به بعد او را مسئول و مکّلف قرار داده است. تو باید سبک برخوردت با این 

که مسئول است، متفاوت بشود.  انسانی 

فرد  درون  از  گی  ویژ »این  می گویند:  و  می کنند  استفاده  درونی«  »تعهد  عبارت  از  مسئولیت پذیری  دربارۀ 
که این مسئولیت پذیری را راحت صدا می زند؟ هرچه در مورد  کلمه ای داریم  سرچشمه می گیرد.« در اسالم چه 
که خداوند اینها را در قرآن، با عنوان »تقوا« یاد می کند. تقوا  کنید می بینید  گر بررسی  گفتند، ا مسئولیت پذیری 

برسد.  اینجا  به  آدم  تا  می خواهد  تمرین  عمر  یک  البته  بدهی،  انجام  درونی ات  تعهد  با  را  کاری  یک  یعنی 

	بکند	باتقوا	نیست 	منافع	حداقلی،	کار 	قابیل،	قبول	نکرد؟	کسی	که	تحت	تأثیر چرا	خدا	از

آقای قابیل قربانی داد، آقای هابیل هم قربانی داد. قربانِی هابیل پذیرفته شد و قربانی قابیل پذیرفته نشد. این 
که بندۀ خدا قربانی داد، این هم خداپرست است، خدایا پس چرا از او قبول نکردی؟ االن ناراحت می شود و  هم 
هابیل را می کشد. خدا می فرماید: ُخب او فوقش شهید می شود... خدایا از قابیل هم قبول کن بگذار دعوا نشود؛ 
، بین شان جنگ می اندازی؟ کوتاه بیا... خدا می فرماید:  مگر حضرت آدم االن چند تا فرزند دارد که همین اوِل کار

قیَن« )مائده/۲7(  ُل اهلَلُّ ِمَن الُمَتّ ما َیَتَقَبّ
ّ
نه، من فقط از متقین قبول می کنم. »ِإَن

چرا قابیل با اینکه قربانی داده بود، متقی نبود، ولی هابیل متقی بود؟ چون هابیل بهترین و فربه ترین گوسفندان 
خودش را برای قربانی آورد ولی قابیل، از بدترین محصوالتش برای قربانی آورد، یعنی قابیل تحت تأثیر یک منفعت 

حداقلی بود، کسی که تحت تأثیر منافع حداقلی کار بکند باتقوا نیست و خداوند از او قبول نمی کند.

	است	و	عزت	نفس	باالتری	دارد ،	اغلب	فعال	تر فرد	مسئولیت	پذیر

نفس  عزت  و  است  فعال تر  اغلب   ، مسئولیت پذیر فرد  می گویند:  مسئولیت پذیری  دربارۀ  اندیشمندان  از  برخی 
باالتری دارد. )این هم ارتباط بین مسئولیت پذیری و عزت نفس را تصریح می کند و یکی از حرف های بسیار مشهور 
آن  و  این  را می پذیرد، تقصیر  کامی  نا و  آدم مسئولیت پذیر است( آدم مسئولیت پذیر مسئولیت شکست  دربارۀ 

کردم، من دقت نکردم، من سعی الزم نکردم... نمی اندازد، می گوید من اشتباه 

آدم مسئولیت ناپذیر چه کار می کند؟ مدام به این و آن، فحش می دهد و تقصیر را به گردن دیگران می اندازد. ولی 
کامی و شکست می کوشد، برای جبرانش  ، دائم دیگران را مقصر نمی داند، برای جبران کردن نا آدم مسئولیت پذیر

تالش می کند، و رها نمی کند.

مهم  خیلی  دارد  تصمیم گیری  مهارت  اینکه  دارد،  تصمیم گیری  مهارت  است،  انعطاف پذیر  مسئولیت پذیر  آدم 
یعنی متعهد است.  او سپرد؛  به  را  کارها  برنامه ریزی دارد، می شود  است. مهارت 
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کارمندی  که بچه ها را مسئولیت پذیر بار می آورند، نه »کارمنِد باسواد!« اصاًل خود  باید دنبال مدرسه هایی باشیم 
کجا هستند؟  کارمندی خودش مسئولیت پذیر باشد. این مدرسه ها  ضدمسئولیت پذیری است. مگر اینکه یک 
 از آن مدرسه ها رئیس جمهور و وزیر و نمایندۀ 

ً
ما اینها را نشان کنیم و بچه هایی که در آنجا درس می خوانند بعدا

کنیم. مجلس انتخاب 

بعضی	ها	مسئولیت	اشتباهات	خود	و	فجایعی	که	برای	ملت	آفریدند،	نمی	پذیرند	

آفریدند نمی پذیرند، چرا باید به  که برای یک ملت  بعضی ها مسئولیت اشتباهات خودشان را به خاطر فجایعی 
نگهبان  شورای  دارد.  وجود  مشهوری  تست هاِی  مسئولیت پذیری،  برای  شود؟  داده  مسئولیت  کسانی  چنین 
کند، این تست ها را بگیرد تا معلوم بشود این افراد  که می خواهد آنها را تأیید یا رد صالحیت  می تواند از افرادی 
چقدر مسئولیت پذیر هستند؟ شاید الزم باشد در شورای نگهبان عالوه بر شش نفر حقوق دان یک روانشناس 

بگذارند.  هم 

که این  که مسئولیت به آنها بدهند، وقتی گذشتۀ آنها بررسی بشود، معلوم می شود  بعضی ها اصاًل ظرفیت ندارند 
گر مسئول بشود، خراب کاری می کند؛ یعنی شخصیتش دارد این را نشان می دهد. نمی دانم شورای نگهبان  فرد ا
گر این را بررسی  که آیا این فرد مسئولیت پذیر هست یا نه؟ ا از نظر شخصیتی و از نظر روانی هم بررسی می کند 

می کردند، طبیعتًا بعضی ها تأیید نمی شدند. 

	و	مستقل،	برای	زندگی	خود	»برنامه	ریزی«	دارند 	ارکان	مسئولیت	پذیری،	برنامه	ریزی	است	/افراد	مسئولیت	پذیر یکی	از

یک روانشناس دیگر می گوید: »انسان های مسئولیت پذیر و مستقل، برای زندگی خود برنامه ریزی دارند.« یکی از 
ارکان مسئولیت پذیری، برنامه ریزی است. مثاًل خداوند برنامه ریزی برای نماز را در یک محدودۀ زمانی به عهدۀ 
خودت گذاشته است، تشویق هایی را هم گذاشته است برای اینکه تو خودت تمرین مسئولیت پذیری کنی. تو که 
کنی، مسئولیت پذیر نیستی. آن وقت آقای بهجت می فرماید: تو زمان  هنوز نتوانستی زمان نماز خودت را تنظیم 

نمازت را درست کن، همه  چیز درست می شود. 

انجام  به  دقت  با  و  مشخص  زمان  در  را  خود  وظائف   ، مسئولیت پذیر »انسان های  می گوید:  روانشناس  این 
بنده نیست؛ حرف  این حرف  ببینید  برمی آیند«  و در جهت جبرانش  را می پذیرند  اشتباهات خود  می رسانند، 

ندارند! دین  به  کاری  که  است  آدم هایی 

کند و این برنامه را با دقت انجام بدهد، خدا به او می گوید: »بیا من یک  که بخواهد برنامه ریزی  کسی  ُخب حاال 
برنامه برایت توصیه می کنم، و در این برنامه، پای خودم هم وسط است. من را دوست داری؟ قدرت را دست من 

کرد.  می دانی؟...« در جلسات بعدی، دربارۀ این مسئله، بیشتر صحبت خواهیم 

	بود 	مسئولیت	پذیری	کم	نظیر شهید	نامجو	در

این دانشکدۀ افسری امام علی  )ع( بعد از انقالب، توسط یک انسان شریف و یک افسر ارتشی مسئولیت پذیر به نام 
آقای نامجو تأسیس و اداره شده است. شهید نامجو در سال 1360 به شهادت رسید. ایشان در مسئولیت پذیری، 
گی های هر دانشجویی  کم نظیر بود. دفتر یادداشت برای خودش برداشته بود، دانشجوی افسری که می آمد، ویژ
که صحبت  کارها را می کنی؟ می گفت:چون با هرکسی  گانه در دفتر خودش می نوشت. می گفتند چرا این  را جدا
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گی هایش را می نویسم چون ممکن است یادم نماند.  می کنم، می خواهم متناسب با خودش صحبت بکنم، لذا ویژ
کار را به دیگران  گی های سربازها و دانشجوهای خودش را بداند و این  ایشان می گفت: یک فرماندۀ خوب باید ویژ

هم توصیه می کرد.

کار جزء وظایفش نبود، اما احساس مسئولیت می کرد. احساس مسئولیت با خالقیت و با تعهد همراه است،  این 
دربارۀ احساس مسئولیت، چقدر می شود از شهدا مثال زد!

وقتی که جنگ شروع می شود و ایشان می بیند که دشمن به نزدیک اهواز رسیده است، دانشجوها را جمع می کند 
و با یک صدای زیبا و پر از احساس مسئولیت به آنها می گوید: »َهل ِمن ناصٍر ینُصرنی« جوان های دانشجو می گویند 
یعنی چه آقای فرمانده؟ می فرماید: االن موقع »هل من ناصٍر ینصرنی« است، آیا کسی داوطلبانه حاضر است برود 
جنگ؟ صدام تا نزدیک اهواز آمده است، هرکسی می خواهد برود، غسل شهادت بکند و آماه باشد. ایشان با گفتن 
امام حسین)ع( شب عاشورا  که  آنها سخت می کند، همان طور  برای  را  کار  واقع یک مقدار  »غسل شهادت« در 

گر کسی می خواهد برود، برود.  یک مقدار کار را سخت کرد و به یارانش فرمود: هرکسی بماند کشته می شود... تا ا

آقای نامجو، این فرماندۀ حکیم، به دانشجوهایش می گوید: هرکسی از سر احساس مسئولیت می خواهد بیاید، 
که در همان اعزام به جبهه رفتند، خاطرات شان را تعریف می کنند و  بیاید... یک عده ای جمع می شوند. آنهایی 
می گویند: در مقابل همین دانشکده افسری، ماشین ها می آیند و خانواده ها هم می آیند خداحافظی می کنند، 
شهادت  به  یک سری شان  می شوند.  اعزام  ارتشی  هواپیماهای  با  و  می روند  فرودگاه  به  می شوند  سوار  جوان ها 

آیندۀ جنگ می شوند. می رسند و یک سری شان می جنگند و فرماندهان 

این جملۀ زیبای »هل من ناصٍر ینصرنی« که ایشان می گوید، نمی دانم یاد امام حسین  )ع( افتاده بود و می خواست 
کلیدی مسئولیت پذیری  آیۀ  که  آیۀ قرآن افتاده بود  فقط انسان های مسئولیت پذیر را ببرد، یا اینکه به یاد این 
است: »ِلَیعَلَم اهلُل َمن َینُصُره َو ُرُسَله بالَغیِب« )حدید/۲5( خدا پیغمبرها را می فرستد تا ببیند چه کسی پیغمبرش 
را »بالغیب« یاری می کند؟ »بالغیب« یعنی بدون نظارت، مسئولیت پذیری یعنی اینکه تعهد داشته باشی بدون 

کار بکنی.  نظارت 
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|	جلسه	هفتم	|
متقاعدشدن به مسئولیت پذیری، با کمک »علوم انسانی« 

و دین   
 چطور برای مسئولیت پذیری انگیزه پیدا کنم؟

ح خدا برای مسئولیت  پذیر شدِن انسان چیست؟    طر

	به	نبرد	دائمی	با	عوامل	ازبین	برندۀ	استقالل	دارد		 انسان	و	جامعه	برای	حفظ	استقالل	و	عزتش	نیاز

از  و تالش هایی بکند چون عوامل  باشد  باید تمرین هایی داشته  اوج استقالل همیشه  به  برای رسیدن  انسان 
بین برندۀ استقالل آدمی در مسیر زندگی فراوان هستند. رسیدن به استقالل و حفظ این استقالل و عزت یک نبرد 
که می خواهند او را به بندگی  کسانی  مداوم می خواهد، انسان یک مبارزۀ دائمی نیاز دارد تا بتواند اسیر و بردۀ 

بکشند نشود؛ هم یک فرد در طول مسیر زندگی خودش، هم یک جامعه به این مبارزه دائمی نیاز دارد.

شما هرکجا زندگی می کنید، باید همیشه از خودتان مراقبت بکنید، از اموال و دارایی های تان مراقبت بکنید تا نه 
کسی به بردگی بکشد. البته بعد از ظهور حضرت  کند، نه خود شما را  کسی بدزدد و برباید و تخریب  اموال شما را 
از بین می رود اما در زمان حضرت  از بین بردن استقالل انسان  کشیدن و  ، عوامل اجتماعی به بردگی  ولی عصر
کان هست و انسان به مبارزه و جهاد  کما از بین رفتن استقالل انسان  الفداء عوامل درونِی  ارواحنا له  ولی عصر 

دائمی باید بپردازد. 
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کند، بعد از اینکه  آدم برای حفظ استقالل خودش، برای حفظ عزت خودش و برای وابسته نشدن، باید مبارزه 
کثِر بی نهایت می تواند ادامه پیدا  کردی، از یک حداقل تا یک حدا شما استقالل را به دست آوردی و تثبیت هم 
کند و شما برای اینکه به اوج استقالل برسید باز نیاز دارید به مبارزۀ دائم. نه استقالل به سادگی به دست می آید، 
نه به سادگی بدون تالش حفظ می شود، نه استقالل یک سطحی دارد که شما برای بدست آوردن آن کافی باشد 
که انسان به  کنید تا به اوج استقالل برسید؛ آن اوجی  که صرفًا در یک مرحله، تالش بکنید. بلکه باید دائمًا تالش 

توحید و فناء فی اهلل و اوج تقرب می رسد، در واقع یعنی به اوج استقالل رسیده است.

نپذیرد	 را	 کارهای	خود	 که	مسئولیت	 کسی	 است/	 استقالل	 به	 رسیدن	 برای	 ما	 	عملیات	 رمز مسئولیت	پذیری،	
بشود مستقل	 نمی	تواند	

گیر در کل زندگی، ما نیاز به یک برنامۀ جامع داریم. مسئولیت پذیری رمز  برای این مبارزۀ دائمی و همیشگی و فرا
عملیاتی است که ما باید انجام بدهیم تا به استقالل برسیم. کسی که خودش مسئولیت کارهای خودش را نپذیرد 
کارهای  که »من خودم باید پاسخگوی  که پذیرش این را نداشته باشد  هیچ وقت نمی تواند مستقل بشود، کسی 
خودم، انتخاب های خودم، ضعف ها و قوت های خودم باشم« نمی تواند انسان مستقلی باشد. مسئولیت پذیری 

یعنی من می خواهم مستقل باشم و شروع کرده ام به تمرین استقالل. 

منتها این مسئولیت پذیری چگونه باید تحقق پیدا کند و اساسًا چگونه این مسئولیت پذیری، انسان را به استقالل 
کنیم. اما اینکه این مسئولیت پذیری  گفتگو  کامل و مطلوب می رساند؟ امشب می خواهیم یک مقدار در این باره 
بی تردید  که  می فرماید  بیان  کالمی  در  رهبری  معظم  مقام  نیست.  تردیدی  این  در  هست  دین  بّینات  از 
که مسلمًا در دین اسالم به آن توجه شده است. حاال  مسئولیت پذیری از بّینات اسالم است، یعنی امری است 
گر کل قرآن بلکه کل دین را با نگاه رشد مسئولیت پذیری و کسب مهارت مسئولیت پذیری مطالعه بکنید، آن وقت  ا

که چقدر زیبا هر لحظه، دین دارد شما را برای مسئولیت پذیری تمرین می دهد. می بینید 

ک	سالمت	روانی	انسان	را	مسئولیت	پذیری	می	دانند/	علوم	انسانی	به	ما	 برخی	اندیشمندان،	اصلی	ترین	مال
کمک	می	کند	به	حقانیت	دین،	پی	ببریم

از اینکه در دین ما مسئولیت پذیری چنین اهمیتی دارد، در علوم انسانی مثل روانشناسی یا علوم تربیتی  غیر 
اندیشمندان،  از  برخی  می شود.  تلقی  مهم  اصل  یک  مسئولیت پذیری  هم  اجتماعی  علوم  در  مباحثی  حتی  و 
ک  که مال ک سالمت روانی یک انسان را مسئولیت پذیری او اعالم می کنند، یعنی تصریح می کنند  اصلی ترین مال

است. مسئولیت پذیری  انسان  یک  روانی  سالمت  اصلی 

همان طور که در جلسه قبل بیان شد، علوم انسانی و علوم تجربی برای اینکه ما را به دین تسلیم کنند، خیلی عالی 
گر از علوم انسانی تقدیر کردم و آرزو کردم که علوم انسانی در جامعۀ ما پیشرفت بکند، منظورم این بود  هستند، ا

که علوم انسانی به ما کمک می کنند به حقانیت دین پی ببریم.

راه	حل	های	علوم	انسانی،	ابتدایی	است	اما	آشنایی	با	علوم	انسانی	می	تواند	جلوی	دین	گریزی	را	بگیرد

، علوم انسانی نه تنها انسان را به  اما آیا علوم انسانی به تنهایی دست ما را می گیرند و به سعادت می رسانند؟ ابداً
اوج نمی رسانند، بلکه راه حل هایی که می دهند بسیار راه حل های ابتدایی است. ولی آشنایی شما با علوم انسانی 
کسی را در جامعۀ خودمان نمی توانیم به زور دین دار  که دیگر دین گریزی از بین برود. ما  منجر به این می شود 
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کرد، چون استقالل انسان باید حفظ بشود و باید  که به زور بشود به کسی تحمیل  کنیم، اصاًل دین چیزی نیست 
هرکسی خودش بخواهد. ولی در جامعه به یک چیزی نیاز داریم؛ و آن اینکه دین گریزی و دین ستیزی باب نشود، 
گر نمی خواهی دین داشته باشی نداشته باش، چرا  که »ا فرهنگ نباشد، رواج نداشته باشد. حرف ما این است 

دین ستیزی می کنی؟! دین ستیز نباش و دین گریزی را در جامعه تبدیل به یک ارزش نکن.«

متأسفانه االن در الیه هایی از اجتماع ما دین گریزی یک ارزش است، طرف با افتخار می گوید »ما از آن دین دارها 
نیستیم!« ُخب این خیلی بد است که این مملکت چهل سال است به اسم اسالم دارد اداره می شود اما فرهنگ و 
تعلیم و تربیت به گونه ای اداره شده است که نتیجه اش این است که دین گریزی در یک الیه هایی از جامعه، کالس 
دارد! یعنی نه تنها دین درست ترویج نشده است، بلکه علوم انسانی هم درست تبیین نشده است و اال دین گریزی 

در این سطح وجود نداشت. 

مگر ما در دوران جاهلیت به سر می بریم که دین گریزی در یک جامعه ای ارزش تلقی بشود حتی برای یک سطوحی 
از جامعه، چه برسد به اینکه برخی از سطوِح مؤثر در جامعه، دین گریزی برای شان یک ارزش تلقی بشود! این 
یعنی جاهلیتی در جامعه تزریق شده و نهادینه شده است، این یعنی صددرصد اشتباهات فاحشی در ادارۀ افکار 
گرفته است. این یعنی اشتباهات فاحش در آموزش و پرورش وجود دارد و در تبلیغ ما طلبه ها  عمومی صورت 

اشتباهات فاحش وجود دارد؛ البته نه اینکه همه اش اشتباه باشد.

کسی نمی خواهد ورزش کار بشود، ُخب  گر  کسی نمی خواهد دین داری بکند ُخب دین داری نکند؛ کمااینکه ا گر  ا
کسی  کسی یک ورزش کار را مسخره نمی کند و  که نیست! اما  ورزشکار نشود! مگر همه باید ورزش کار بشوند؟ زور 
ورزش کار نبودن را برای خودش کالس نمی داند. در هیچ محفل خانوادگی و خصوصی هم کسی ورزش را مسخره 
نمی کند و به طور تحقیرآمیزی نمی گوید که »ما از اینهایی که می روند دنبال ورزش نیستیم!« هرکسی این را بگوید، 

به او می گویند: تو خودت آدم ضعیف و حقیری هستی.

	بشود 	یا	دین	ستیز 	جهالت	و	سوءتفاهم،	دین	گریز 	سِر نباید	در	جامعۀ	ما	کسی	از

اینکه اولیات دین برای مردم جا نیفتاده و از علوم انسانی برای پذیرش اولیات دین و معقول بودن مسیر دین 
استفاده نشده است، یک فاجعه است! ولی بنده از این فاجعه در می گذرم و می گویم: انسان ها می توانند دین دار 
آدم ها است و عالمت این  بشوند و می توانند دین دار نشوند، این میل خودشان است و اصاًل عالمت استقالل 
کنند  که دین داری را بی کالسی تلقی  که دین، استقالل آدم ها را رعایت می کند. اما فاجعۀ بزرگتر این است  است 
کالس بدانند! این نباید در جامعۀ ما باشد؛ یعنی نباید دین گریزان و دین ستیزان از سر  و دین گریزی را یک نوع 

کنند. جهالت و سوءتفاهم، دین ستیزی 

گر می خواهی با دین دشمن بشوی، عیبی ندارد و کسی هم نمی تواند جلوی دوزخ رفتن تو را بگیرد. مگر کسی  تو ا
کسی از سِر  که نباید در جامعۀ ما  می تواند جلوی شمربن ذی الجوشن شدِن کسی را بگیرد؟! حرف ما این است 
کسی بگوید: »من دشمن دین هستم برای  که یک  سوءتفاهم، دین گریز یا دین ستیز بشود. مثاًل این طور نباشد 
گفته است؟! می گوید:  کسی این را به تو  اینکه دین به استقالل فکری من لطمه می زند!« وای خدای من! چه 
کجاست؟ اصاًل تقلید آن  گفته است؟ محدودۀ تقلید  کسی  که مقّلد باش!« این را چه  »شما خودتان می گویید 

کسی این برداشت را از دین، به تو داده است؟  کردی نیست. چه  که تو برداشت  چیزی 



مسئولیت پذیری و استقالل، شاخص اصلی والیتمداری

7۸

محرم 1400

که نسبت والیت با این استقالل و با آن مسئولیت پذیری چیست؟ آن وقت  کرد  در جلسات بعدی عرض خواهم 
کشورمان، والیت به عنوان »نگهبان  که چرا توسط ارکان تعلیم و تربیت دینی و غیردینی در  شما تعجب می کنید 
استقالل و ارزش فکری انسان ها« و »نگهباِن ارزش انتخاب انسان ها« معرفی نشده است؟ پس تا حاال دربارۀ والیت 

که این سوءتفاهم ایجاد شده است؟ گفته اند  چه 

اصلی	ترین	کارکرد	والیت،	حفظ	استقالل	و	عزت	آدم	هاست

 توضیح خواهیم داد که اصلی ترین کارکرد والیت، بلکه تنها کارکرد والیت، حفظ استقالل و عزت و حفظ ارزش 
ً
بعدا

کار فرعِی ولّی خدا است، کسی دیگر هم  استقالل آدم ها است. اینکه والیت بخواهد تعلیم بدهد، این تعلیم یک 
می تواند تعلیم بدهد. لقمان حکیم والیت نداشت و پیامبر نبود اما تعلیم می داد، تعلیماتش را خدا در قرآن نوشته 

است، تعلیم دادن که نیاز به والیت ندارد. 

که برداشتش از والیت  که جامعۀ ما از والیت دارد، درست است؟ آیا برداشتش از دین درست است  آیا برداشتی 
درست باشد؟ یک فاجعه ای دارد در جامعۀ ما رخ می دهد. دوستان طلبۀ من و اساتید من در حوزه، یک فاجعه 
دارد در جامعه رخ می دهد، چرا نمی بینیم؟ شاید در حد نود درصد، برداشت اشتباه از دین و برداشت معکوس از 
دین وجود دارد، و حتی والیت را از بین برندۀ استقالل آدم ها، استقالل فکری آدم ها و حق انتخاب آدم ها برداشت 
می کنند. کسانی در حد سیاسیون درجه یک کشور، خودشان را غیروالئی نشان می دهند تا برایشان کالس باشد! 
درحالی که شأن والیت چیزی جز این نیست که استقالل آدم ها را نگه دارد و عامل دیگری در عالم وجود ندارد که 
استقالل انسان ها را حفظ کند. این به تجربه ثابت شده است و زیاد هم دین نمی  خواهد، علوم انسانی کافی است 

برای اینکه این را ثابت کند. 

برنامه ریزان درسِی آموزش و پرورش در چهل سال  آیا  این اشتباه فاحش در جامعۀ ما، یک فاجعه نیست؟  آیا 
که این برداشت معکوس از اصل  کتاب ها نوشتند  کدام قسمت دین برداشتند در  گذشته نباید پاسخ بدهند؟ از 
دین در ذهن اقشاری از جامعه ایجاد شده است؟ علوم انسانی، یک حداقل هایی از عقالنیت دینی را برای انسان 
کافی  به اثبات می رسانند، ولی این در جامعۀ ما اتفاق نیفتاده است؛ عالمان دینی از علم و تجربۀ بشری به قدر 
کار را می کردند و قرآن هم این  برای جا انداختن حداقل های دین استفاده نکرده اند، درحالی که ائمۀ هدی این 

کار را می کند. 

که حداقِل دین را  کسی  کار را می کنند؛ چون آن  قرآن هم به تجربۀ بشری استناد می کند، اهل بیت)ع( هم این 
که دین،  کنی و به او بگویی  ندارد و فعاًل ایمان به وحی و نبوت و معاد ندارد، شما چطور می خواهی با او صحبت 
از طرف دین، با من صحبت  که حاال تو داری  را پذیرفته ام  کجا دین  او می گوید: من  گفته است.... ُخب  را  این 
می کنی؟! لذا آدم باید برود سراغ چیزی که او قبول دارد، آن چیزی که آدم ها قبولش دارند، همان چیزی است که 

گر ما از علوم تجربی و روانشناسی و ... استفاده می کنیم، به همین دلیل است.  تجربه می کنند لذا ا

	کرده	 	نکرده	و	بی	دین	ضرر 	هنر 	است،	معلوم	می	شد	که	دین	دار 	تبیین	شده	بود	که	دین	برای	منفعت	بشر گر ا

که بدون استفادۀ از تجربۀ بشر و عقل حداقلی انسان، از خدا و پیغمبر صحبت می کنید، طرف مقابل فکر  وقتی 
که  که دین داری نمی کنند تلقی شان این است  می کند شما دارید به او زور می گویید، کمااینکه خیلی از مردمی 
دین دارد به آنها زور می گوید. باید یک اعتقادی داشته باشند تا این زورگویِی دین را بپذیرند و تحمل کنند. حتی 
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بعضی از مذهبی های ما هم همین تصور را دارند، به همین دلیل مغرور می  شوند و فکر می کنند خیلی هنر کرده اند 
کاری کرده اند! نه؛ تو هنر نکردی که دین  دار  که دین دار هستند و تصور می کنند از خیلی از چیزها گذشته اند و فدا

ُتْم َفَلَها« )اسراء/7( 
ْ
َسأ

َ
نُفِسکْم َو ِإْن أ

َ
ْحَسنُتْم أل

َ
ْحَسنُتْم أ

َ
شدی، تو از چیزی نگذشته ای! قرآن می فرماید: »ِإْن أ

و  می کنی  استراحت  شب  که  شما  مثاًل  کردی.  اجرا  را  انسانیتت  فقط  تو  شدی،  دین دار  که  نکردی  هنری  تو 
کردم که خوابیدم«؟ عبادت هم همان قدر  که »من خیلی هنر  که بلند می شوی، قیافه می گیری  می خوابی، صبح 
که شارژ می کنی، قیافه می گیری و دچار  برایت ضروری است، پس این دیگر قیافه  گرفتن ندارد. باطرِی موبایلت را 

ُعجب می شود؟! نه، چون نیاز داشتی. 

که انرژی بخش است.  ، انرژی بخش است؛ مثل غذا  که نماز تو از راه علوم تجربی و انسانی هم می توانستی بفهمی 
گفته نشده و جانیفتاده است. پس نماز که می خوانی چرا قیافه می گیری؟ این یعنی حداقل های دین هم 

که این دین، یک مسیر عقالنی را دارد می رود و برای منفعت  گفته شده بود، معلوم می شد  گر حداقل های دین  ا
گفته شده  گر این  کرده است. ا کرده و ضرر  بشر دارد حرکت می کند، آدم دین دار هنر نکرده، بی دین هم نادانی 
بود، این مسائل هم در جامعه جا می افتاد، ولی االن اینها جا نیفتاده است، چون حداقل های دین را نگفته ایم. 

حداقل	های	دین،	اثبات	صانع	نیست!

حداقل های دین، اثبات صانع نیست! بگذارید یک نمونه برای شما بگویم؛ مثاًل حداقل های اخالق اسالمی و 
گر حیا نداری  کرم)ص( می فرماید: »ِإَذا َلْم َتْسَتْحِی َفاْصَنْع َما ِشْئَت« ا پذیرش دین در فرهنگ چیست؟ پبامبر ا
کاری بکنم. بعد می فرماید این  دیگر هرکاری دلت می خواهد بکن! یعنی دیگر مِن پیغمبر هم نمی توانم برایت 
اِس ِإَذا   َقْوُل الّنَ

َّ
ْنِبَیاِء ع ِإال

َ ْ
ْمَثاِل األ

َ
سخن همۀ انبیاء است که به صورت ضرب المثل باقی مانده است. )َلْم َیْبَق ِمْن أ

َلْم َتْسَتْحِی َفاْصَنْع َما ِشْئَت« )عیون اخبارالرضا ع/ج۲/ص56(

یعنی قبل از اینکه تو دین دار بشوی باید یک مایه ای از حیاء داشته باشی که بیایی سراغ دین؛ و اال من دربارۀ چه 
گر حیا نباشد نظام حیات بشر از  که ا کنم؟ تو باید یک جای دیگری برایت ثابت شده باشد  چیزی با تو صحبت 
بین می رود و نظام اجتماعی متالشی می شود. حیاء خارج از دین باید تثبیت شده باشد، و بعد دین هم می آید 
حیاء را تقویت می کند، ُپر آب و رنگش می کند، بیشترش می کند، جهِت خوب به آن می دهد، حیاء احمقانه را کنار 

که تو از آن سود ببری. می گذارد و با این حیاء یک کاری می کند 

	علوم	انسانی	استفاده	بشود؟ چرا	می	گوییم	برای	متقاعدشدن	به	استقالل	و	مسئولیت	پذیری،	از

کنیم؟ برای اینکه علوم  که برای استقالل و خصوصًا مسئولیت پذیری، از علوم انسانی استفاده  چرا ما اصرار داریم 
آدم تسلیم  که  کاری می کند  بپذیرند، یک  را  آن  اندیشمندان عالم  و علوم تجربی مخصوصًا وقتی همۀ  انسانی 
ببرد، یک مقدار  آدم به عمق عقالنیت دین یک مقدار پی  کند، یک کاری می کند  آغاز  را  دین بشود و دین داری 

کم می کند.  گذاشتن بی دین ها نسبت به دین را  کم می کند، کالس  منت گذاری دین دارها را از دین 

البته نمی خواهم بگویم همۀ مردم جامعۀ ما این گونه هستند که حداقل های دین را دریافت نمی کنند، بلکه یک 
الیه هایی از جامعه این گونه هستند ولی قابل توجه هستند. این باید در کل جامعۀ ما جا می افتاد و علوم انسانی 
می تواند این را جا بیندازد. آیا نمی شود ما دین نداشته باشیم و فقط با همین علوم انسانی تا آخر برویم؟ علوم 



مسئولیت پذیری و استقالل، شاخص اصلی والیتمداری

۸0

محرم 1400

که عشق تولید نمی کند! علوم انسانی ممکن است آرامش به تو بدهند، اما حماسه  خلق نمی کنند، علوم  انسانی 
انسانی در تو آتش شور و سرمستی ایجاد نمی کنند، علوم انسانی ممکن است تو را یک مقدار سالم نگه دارند اما در 

اوج شکوفایی قرار نمی دهد.

مورد  در  ما  حرف  های  نصف  حدود  شاید  است.  کرده  رشد  خیلی  مسئولیت پذیری،  موضوع  در  انسانی  علوم 
مسئولیت پذیری را علوم انسانی، بارش را به دوش کشیده باشد و این خیلی خوب و کمک کننده است؛ چون دیگر 

کسی سر اینها چانه نمی زند.

	تعلیم	و	تربیت	است 	رعایت	نکردِن	علوم	انسانی	در 	آموزش	و	پرورش،	بخاطر انتقاد	بنده	از

بعضی ها می گویند چرا شما در مدرسه ها دنبال تحمیل ایدئولوژی هستید؟ درحالی که تقریبًا صد درصِد انتقادهای 
بنده در طول این سالیان طوالنی از آموزش و پرورش، بخاطر رعایت نکردن علوم انسانی در تعلیم و تربیت بوده 
! یعنی ما بدون دین و بدون مسلمان بودن هم، این انتقادها را داشتیم. ما می گوییم:  است، نه بخاطر خدا و پیغمبر
گر این دانش آموز، مسئولیت پذیر بار بیاید، باالخره یک روز از  »دانش آموز باید مسئولیت پذیر بار بیاید، همین!« ا
دِم در هیئت و مسجد عبور می کند؛ ما همان جا خدا و پیغمبر را به او یاد می دهیم، و او چون مسئولیت پذیر بار 
از تعلیمات دینی بدون  را به راحتی می پذیرد، نمی خواهد در مدرسه تعلیمات دینی بدهید، بعضی  آمده، این 
گر شما خیلی از مقدمات انسانی و نیاز او به دین را برایش  تربیِت شخصیت بچه ها، برای آنها عین سم می ماند؛ ا
گر گوش  جا نیندازی و بعد به او بگویی که »خدا تو را آفریده، پیغمبر فرستاده که برای سعادت تو دستور بدهد، و ا
ندهی به جهنم می روی...« او چه احساسی پیدا می کند وقتی این را بشنود؟ با خدا در می افتد، سعی می کند 

جهنم را فراموش بکند، از پیامبر هم فرار می کند. حاال ببینید این حاِل چند نفر از ابناء جامعۀ ما است؟ 

مشکل بنده، آن کسانی نیستند که از دین فرار می کنند و برای بی دینی هم کالس قائلند، شاید ده درصد مشکلم 
که دین ستیز شدند و دین گریزی برایشان  که از دین فرار می کنند، اینها دچار سوءتفاهم شده اند  اینهایی باشند 
نیاز  که  هستند  مذهبی هایی  آن  مشکل،  درصد  نود  هستند،  مشکل  درصد  ده  اینها  است،  شده  کالسی  یک 
کنیم؟! اینها االن دین داِر مغروِر  خودشان را به دین درک نمی کنند، ولی این دین را پذیرفته اند، اینها را چه کار 
دارای ُعجب شدند، دو قورت و نیم شان هم باقی است، اینها دیگران و آدم ضعیف های بی دین را هم آدم حساب 

کنیم؟ نمی کنند، این را چه کار 

علوم	انسانی،	دربارۀ	مسئولیت	پذیری	چه	می	گوید؟

گفته اند؟ حرف های خیلی قشنگی زده اند؛ چند  ُخب حاال ببینیم در علوم انسانی، دربارۀ مسئولیت پذیری چه 
کنید.  که می توانید راحت پیدا  نمونه اش را برای شما قرائت بکنم، اینها جزء دانش های رایجی است 

مهم  عامل  آن،  تبع  به  و  روان  سالمت  اصلی  عنصر  مسئولیت پذیری  می گوید:  برجسته  روانشناس های  از  یکی 
دستیابی به شادکامِی اصیل و احساس رضایت است... البته شادکامِی بیخودی و کاذب هم داریم، مثاًل زیرسبیلی 

کردن و زیرآبی رفتن، آدم یک ذره خوشحال می شود ولی این خوشحالی اصیل نیست.  رد 

او در ادامه می گوید: اعتقاد داریم همۀ افراد بشر از پیر تا جوان و حتی نوزادان، صبح تا شب برای ارضاء نیازها و 
خواسته و ارزش های خود تالش می کنند... و باور داریم همۀ افراد اجتماع باید برای برآوردن نیازها و خواسته های 
کنند و پیامدهای افکار و تصمیمات خود را بپذیرند، نسبت به تک تک رفتارهای شان  خود احساس مسئولیت 



| جلسه هفتم |
متقاعدشدن به مسئولیت پذیری، با کمک »علوم انسانی« و دین   

۸1

پاسخگو باشند. رفتار مسئوالنه به معنای خردورزی، عقالنیت و یکپارچگِی شخصیت است... اینها مطالبی است 
که علوم تجربی به آن رسیده است.

دارد،  بسیاری  مثبت  آثار  مسئولیت پذیری  است:  کرده  بیان  این گونه  را  خود  دیدگاه  روانشناسان،  از  دیگر  یکی 
توانایی برخورد با شرایط سخت، انتخاب تصمیمات درست، احساس رضایت داخلی، پرورش انضباط داخلی، 
، افزایش قدرت شناختی، موافقت بیشتر با خانواده و محیط زندگی، مورد توجِه  کسب اعتماد به نفس و رشد تفکر
کارها، ایجاد روحیۀ  گرفتن، برخورداری از یک توان باال برای انجام درست و به موقع  گروه و جامعه قرار  خانواده و 

نشاط، سرحالی، صرفه جویی در هزینه های اضافی و وقت  گذاشتن برای ترویج احساس مسئولیت در دیگران.

که نباید برای این حرف ها، از امام حسین)ع(  اینها را اسالم نگفته است، اینها دیگر حداقِل انسانیت است. من 
گفته است! خب  که می گوید »امام حسین)ع( هم، همین را  کنم! آن وقت آن طرف برداشتش این می شود  خرج 
گفته بود، یعنی امام حسین)ع( برای همین شهید شد؟« نه، امام حسین)ع( برای حرف های  که فالنی هم  این را 

که امام حسین  )ع( کجای این قصه است.  کن. شب های بعد من عرض می کنم  باالتر از اینها آمده است، صبر 

	دیدگاه	روانشناسی: 	مسئولیت	پذیری	از 	آثار برخی	از

یک روانشناس دیگر دربارۀ »آثار مسئولیت پذیری« می گوید: شناسایی و شکوفایی استعدادها، ایجاد انگیزۀ بیشتر 
، ایجاد انگیزۀ مبارزه کردن و سخت کوشی، ایجاد تعهد و همت برای انجام کار، جفت  برای پذیرش مسئولیت بیشتر
و جور شدن زمینۀ توانمندی در بقیۀ مهارت های زندگی، رشد فکری، رشد شخصیت، افزایش عزت نفس، پذیرش 
گر  اشتباه، تشویق بقیه به مسئولیت پذیری و... ببینید چه آثار و برکاتی را برای مسئولیت پذیری ذکر می کنند و ا

کسی مسئولیت پذیر نباشد چه صدماتی دارد!

روانشناس ها یک پیشنهاداتی برای تمرین مسئولیت پذیری دارند، این پیشنهادات هم بماند برای جلسه بعد؛ 
کرد.  یک مقداری از اینها را عرض خواهم 

تا اینجا، ما عقاًل فهمیدیم که مسئولیت پذیری برای سالمتی انسان مفید است، هرکسی این را نپذیرفته است برود 
کتاب های روانشناس ها را بخواند. ُخب حاال برویم سراغ دین و ببینیم که دین چه کار می کند؟ خواهش می کنم به 
عنوان یک آدم مؤمنی که قرآن را قبول دارد و دین را قبول دارد این حرف ها را گوش نکنید، بلکه به عنوان یک فرد 
کنید، اصاًل گاهی از اوقات به عنوان یک فرد بی دین بروید قرآن را بخوانید، ببینید با  بی دین این حرف ها را گوش 
آدم چه کار می کند! اصاًل غوغا می شود! این یک روش برای درست کردن انسان هاست، یعنی از بیرون به دین نگاه 
کنید، از باال نگاه کنید، از دور نگاه کنید، جامع نگاه کنید، خیلی ها با این نگاه، مسلمان شدند و از ما هم جلو زدند. 

بعضی وقت ها ما غرق جزئیات می شویم، درحالی که باید از باال نگاه کنیم و ببینیم دارد چه کار می کند!

	طرح	های	کالن	دین	برای	مسئولیت	پذیری	است »سؤال	و	جواب«	و	»پاداش	و	جزای	قیامت«	از

یکی از طرح های کالن دین برای مسئولیت پذیری، این است؛ خداوند برای اینکه تو مسئولیت پذیر بشوی می گوید 
»هرکاری بکنی از تو سؤال می کنم« ُخب سؤال و جواب کن، چه اهمیتی دارد؟ می فرماید: »نه فقط سؤال و جواب 
می کنم، بلکه پاداش و جزا هم می دهم؛ آن هم خیلی سنگین!« پس تو داری من را مجبور می کنی! می خواهی 
که استقالل من از بین می رود! می فرماید: »نه، هم سؤال و جوابت را روز قیامت  کنی؟ این طوری  بر من نظارت 
که بترسی و از سِر ترس،  ِکی است، و هم اینکه هیچ چیزی از آن را به تو نشان نمی دهم  که معلوم نیست  می کنم 
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 به تو نمی دهم 
ً
گر هم بترسی از روی عقلت ترسیده ای، پاداش را هم نقدا بخواهی مجبور بشوی و انجامش بدهی، ا

بلکه می گذارم برای قیامت. االن فقط به تو خبر می دهم«

خدایا من قبول دارم این سؤال و جواب را که برای من گذاشتی، من را تکان می دهد، من را یک مقدار مسئولیت پذیر 
خدایا  اما  می کند،  حفظ  را  من  استقالل  نیست،  هم  عینی  و  فوری  به صورت  جزایت  و  پاداش  چون  و  می کند 
که برای  کاًل سؤال و جواب نکنی؟ )بنده از طرف خدا جواب می دهم( خدا می فرماید: من حرفی ندارم  می شود 
گر همین مقدار هم فشار نیاورم دیگران تو را به بردگی  اینکه مسئولیت پذیر بشوی اصاًل روی تو فشار نیاورم، ولی ا
می کشند، آن را چه کار می کنی؟ برای اینکه یله و رها نباشی و خواسته های کم نفسانی، تو را اسیر نکند و برای اینکه 

کِم رقبای خودت نشوی، من باید تو را از زیر سلطۀ دیگران جمع بکنم یا نه؟  بردۀ خواسته های 

جهنم و بهشت را گذاشتم که یک ذره رویت اثر بگذارم، و فشار هم که می بینی نیاوردم، بی دین ترین رفتارها را هم 
گر نماز نخوانی و  داشته باشی نه می کشمت، نه عذاب فوری بر سرت می آورم، یعنی جهان این جوری است، حتی ا
گر این را نمی گذاشتم دیگر خیلی رها می شدی و آسیبش این بود که یا  عبادت کنی، شاید چاق تر هم بشوی! ولی ا
طعمۀ گرگ ها می شدی یا اینکه خودت گرگ می شدی! تازه االن که اینها را گفته ام، باز هم بعضی ها گرگ شده اند 

و بعضی ها بردۀ گرگ ها شده اند!

طرح	خدا	برای	مسئولیت		پذیری	انسان	چیست؟

طرح خدا برای مسئولیت  پذیری انسان چیست؟ یک افق بسیار باشکوه، ابدی و بسیار هیجان انگیز در پشت پردۀ 
ک است و دربارۀ بهشتش باید  که بسیار وحشتنا گفت  گرفته است! دربارۀ جهنمش باید  غیبت برای ما در نظر 
گرگ  کنی، نه  که خودت را جمع  که بسیار باشکوه است. می گوید: از تو سؤال می کنم و این موجب می شود  گفت 

گرگ ها. این طرح خداست برای مسئولیت پذیر شدِن ما.  بشوی نه بّره بشوی برای 

گر رها باشی، یا گرگ می شوی یا بّره !« آن وقت خدا  خدایا کاًل می شد از من سؤال نکنی و من رها باشم؟ می فرماید: »ا
 )9۲/ ْجَمِعیَن« )حجر

َ
ُهْم أ َلَنّ

َ
َك َلَنْسأ در قرآن دوبار به خودش قسم می خورد که از نوادر قسم های قرآن است: »َفَوَرِبّ

که از ایشان روز قیامت سؤال می کنم. می خواهد تکان بدهد! در جای دیگری  پیامبر من، به خدای تو سوگند 
ُکْنُتْم َتْفَتُروَن« )نحل/56( بخدا قسم سؤال می کنم از همۀ آن افتراهایی که بستند و  ا  ُلَنّ َعَمّ

َ
ِ َلُتْسأ

می فرماید »َتاهلَلّ
رفتارهای غلطی که انجام دادند.

که در علوم انسانی به تو می گویند »مسئولیت پذیر باش« راه های مسئولیت پذیری را هم در  یک قدم این است 
علوم انسانی بروید مطالعه کنید و بعد بیایید بنده با استفاده از قرآن، این راه ها را تکمیل کنم. این آیات قرآن، یک 

که در اوج است!  هیجانی در تو ایجاد می کند 

طرف  یک  ایستاده،  أمیرالمؤمنین)ع(  یک طرف  که  می دانید  می کند،  سؤال  خدا  وقتی  قیامت  روز 
أباعبداهلل الحسین)ع( با بدن زخمی ایستاه است. آنجا در مقابل حسین)ع( که این همه برای استقالل بشر هزینه 
کرده و در مقابل أمیرالمؤمنین)ع( و در مقابل دیدگان اشکبار فاطمه)س( که این همه برای استقالل و شکوفایی و 
سعادت شما هزینه کرده است، خدا دارد سؤال می کند. البته اینها دیگر در علوم انسانی پیدا نمی شود. اینها همان 

عشق!  و  زیبایی  هیجان،  انسانیت،  اوج  است؛  اوج 
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دین	برای	مسئولیت	پذیر	شدِن	انسان،	چه	انگیزه	ای	ایجاد	می	کند؟

که  دین برای مسئولیت پذیری انسان چه کار می کند و چگونه او را انگیزه مند می کند؟ یکی از راه هایش این است 
که بسیار  کردم. در قیامت عناصری وجود دارد  در قیامت، محل سؤال و جواب را آن گونه قرار داده است که عرض 
انگیزه بخش است؛ محبت أباعبداهلل الحسین را در دلت انداخته و بعد می فرماید: روز قیامت جلوی حسین)ع( از 
تو سؤال می کنم، خدایا این کار را نکن، خواهش می کنم، خدایا نمی شود یک گوشۀ دیگری در صحرای محشر از من 
گر کم آوردی حسین)ع( کمکت کند« خب شرمندگی ام  سؤال کنی؟ »نه می خواهم تو را ببرم جلوی حسین)ع( که ا

را نسبت به حسین)ع( چه کنم؟ آخر، خیلی حسین زحمت ما را کشیده است...

ک هم خودش یک هیجان عجیب غریب دارد و در  بهشت جاودانه خودش یک هیجان دارد، جهنم وحشتنا
ک است که حد ندارد.  ک و دردنا انسان انگیزه ایجاد می کند. طول مدت روز قیامت هم خودش این قدر وحشتنا
کرد. شهیدان راه  کنیم؟ نترس آن روز طوالنی برای دوستان حسین)ع( کوتاه خواهد  خب آن روز طوالنی را چه کار 
حسین)ع( که اصاًل سؤال و جواب نمی شوند. چرا رزمنده ها این قدر برای شهادت بال و پر می زدند؟ برای اینکه 
انگیزه ها  این  از شهید سؤال نمی کنیم...  از من سؤال نمی کنی؟ نه، ما  گر شهید بشوم، دیگر  ا می گفتند: خدایا 
بود که موجب می شد شهدا این قدر مسئولیت پذیر باشند و ما این مسئولیت پذیری ها را از شهدا در دوران دفاع 

مقدس، زیاد دیده ایم.

که »خدایا حسین من جلوی چشم من به  بزرگواری، خیلی احساس مسئولیت می کرد  بانوی  کربال، یک  اما در 
ک می شد، چون  شهادت برسد و من کاری برای او نکرده باشم؟« خیلی دوست داشت یک کاری بکند، داشت هال
امام حسین)ع( ممنوع کرده بود کسی از خانم ها به میدان برود. پس حسین)ع( من برای تو چه کار کنم؟ این قدر 
این احساس مسئولیت در قلب حضرت رباب شعله ور شده بود که امام حسین)ع( موقع وداع یک نگاه کرد؛ صدا 
زد علی اصغرم را بدهید، علی اصغر را در آغوش گرفت. این هم از آن روضه هایی است که من نمی خواهم باور کنم؛ 

، روی دست خود حسین)ع( بال و پر زد؟... یعنی واقعًا علی اصغر

که نگذاشتی بچۀ  امام حسین)ع( در دعای عرفه، یک جملۀ عجیبی دارد، صدا می زند: خدایا ممنونت هستم 
ِه َو َفنآِء ُعُمِرِه...« باالخره  ابراهیم)ع( جلوی چشمش ذبح بشود، »َو ُمْمِسَک َیَدْی ِإْبراِهیَم َعْن َذْبِح اْبِنِه َبْعَد ِکَبِر ِسِنّ

گذشته بود و دوران پیرِی او بود؛ این حادثه برایش خیلی سخت بود... سنی از ابراهیم 
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 با مسئولیت پذیری در کار و زندگی است که انسان به شکوفایی و خالقیت می رسد
مسئولی که نشاطش را از استخر سلطنتی می گیرد نه از کار برای مردم، از او انتظار خالقیت نباید داشت   

	یک	فعالیت	باشد،	نمی	تواند	اعتقادات	و	روحیاتش	را	تعالی	بدهد			 انسان	بدون	اینکه	درگیر

بسیاری از اخالقیات و اعتقادات، در متن یک فعالیت رشد می کنند، بدون اینکه انسان درگیر یک فعالیت یا درگیر 
کرد، ایمان را افزایش داد، روحیات را بهبود  یک عملیات خاصی باشد، همین طوری نمی شود اعتقادات را تقویت 
گرایش های خودش تأثیرات  کند در  گر بخواهد وجود خودش را شکوفا  بخشید و اخالقیات را تعالی داد. انسان ا
کند، باید این را در  کند و رشد ایجاد  بسیار خوب بگذارد و حتی در فکر خودش و در عقل خودش فربهی  ایجاد 
یک  بستر عمل و تجربه انجام بدهد. اینکه انسان فقط در کتابخانه بنشیند یا به در و دیوار نگاه کند و فکر کند یا 
اینکه فقط به امور معنوی بپردازد و بدور از صحنۀ عمل، مثاًل به مناجات یا عبادت بپردازد، این طوری کسی رشد 
کودکان مان چیزی را بیاموزیم بهتر است )یعنی نود  که می خو اهیم به دانش آموزان و  کرد. ما حتی وقتی  نخواهد 

درصد باید این طور باشد( که در صحنۀ عمل، این آموزش صورت بگیرد. 

کلیدی برای  کردن، یک سبک زندگی یا یک عنصر  »مسئولیت پذیری« در واقع یک نوع فعالیت، یک نوع زندگی 
که می تواند رشد  سبک زندگی است. انسان در بستر فعالیت مسئولیت پذیرانه یا زندگی مسئولیت پذیرانه است 
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زندگی  نوِع  است،  کردن  زندگی  نوع  یک  بلکه  نیست؛  فعالیت  یک  برای  خاص  اسم  یک  مسئولیت پذیری  کند. 
که البته در متن عمل باید خودش را نشان بدهد.  مسئولیت پذیرانه توأم با احساس مسئولیت 

کردیم، آن وقت در  گر این نوع زندگی یا این نوع سبک زندگِی مسئولیت پذیرانه را در همۀ فعالیت های مان جاری  ا
بستر این فعالیت ها، به رشد روحی و فکری و شکوفایی استعدادها و فطرت می رسیم. مثاًل درس خواندن، می تواند 
مسئولیت پذیرانه باشد و می تواند بدون مسئولیت پذیری باشد. زندگی خانوادگی، ادارۀ زندگِی خانوادگی می تواند 
حتی  کردن،  پدری  یا  کردن  مادری  باشد.  مسئولیت  احساس  بدون  می تواند  و  باشد  مسئولیت پذیری  با  توأم 
کردن، همۀ اینها می تواند توأم با مسئولیت پذیری  کردن و برادری  کردن برای پدر و مادر، حتی خواهری  فرزندی 
کردن هم  گروهی شرکت  کارهای  کردن و در  کردن و تفریح  باشد و می تواند بدون مسئولیت پذیری باشد. بازی 

می تواند با مسئولیت پذیری باشد و می تواند بدون مسئولیت پذیری باشد. 

فعالیت اداری داشتن هم می تواند با مسئولیت پذیری باشد و هم می تواند بدون مسئولیت پذیری باشد. کارمندی 
که مسئولیت پذیری نیست، روز به روز که کار می کند هم خودش را نابودتر می کند هم کارش را و هم جامعه اش را. 
اما کارمند یا کارگر یا استاد و معلمی که با مسئولیت پذیری کار می کند، اصاًل مدل کارکردنش با دیگران فرق می کند. 

	مسئولیت	پذیری	  آثار

«	است 	کار 	مسئولیت	پذیری	»خسته	نشدن	از 	آثار یکی	از

آن پرداخت؛ یکی   ابعاد مختلف می شود به  از  و  آثار مسئولیت پذیری بگویم، بسیار فراوان است  از  گر بخواهم  ا
کار می کند و خسته  کار می کند، دو برابر یا سه برابر  که با مسئولیت پذیری  از آثارش »خسته نشدن« است، کسی 

نمی شود. 

کردن، کار در خانه یا هر فعالیت دیگری خسته می شوید و زود،  گر یک وقت دیدید دارید از درس خواندن، کار  ا
حوصله تان سر می رود، بدانید دارید آن کار را بدون مسئولیت پذیری انجام می دهید و این البته خیلی زشت است 
کرده و  کار وادار  که یک کسی شما را به این  و به انسان صدمه می زند و حتی انسان را شبیه حیوان می کند! انگار 
کار را خودت نگرفته ای، تو در این فعالیت مستقل نیستی و استقاللت  ته دل تان هماهنگ نیستید، تصمیم این 
گر این کار درس خواندن است، این طوری  را رعایت نکرده ای و داری خودت را خراب می کنی. این کار را نکن؛ مثاًل ا

کار را انجام نده. کار دیگری هست، این  گر هر  درس نخوان، یا ا

کسی	که	بدون	مسئولیت	پذیری	وارد	زندگی	مشترک	شده	،	زود	از	همسرش	عصبانی	می	شود

مثاًل خیلی از خانم ها و آقایان در مسئلۀ همسری و خانوادگی، زود از دست همدیگر خسته می شوند، زود از دست 
گله می کنند، زود عیب های همدیگر را می بینند، به هم سخت  همدیگر عصبانی می شوند، زود از دست همدیگر 
که معمواًل  که بدون مسئولیت پذیری وارد زندگی مشترک شده اند و البته می دانید  می گیرند، اینها کسانی هستند 

از کلمات خیلی قشنگی هم برایش استفاده می شود! 

شما فکر می کنید دشمنان مسئولیت پذیری چه چیزهایی هستند؟ در اداره، بروکراسی. در آموزشگاه، امتحان و 
گاهی از اوقات، عشق می شود دشمن مسئولیت پذیری.  نظم تحمیلی مدرسه. در خانواده، عشق و محبت! بله 
کسی صرفًا با عشق وارد خانواده شده است، صرفًا با دوست داشتنی هایش دارد حرکت می کند، نه با این  وقتی 
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که »تو مسئولیِت این خانواده را پذیرفته ای و حاال باید پایش بایستی، باید چوبش را بخوری، باید تالش  عنوان 
که درستش بکنی، این خانواده مال تو است« چه زن باشد چه مرد. من مسئول هستم همسرم را درست  بکنی 

کنم، این خانواده را شکل بدهم.  کنم، با او هماهنگ بشوم، من باید این خانواده را درست  کنم، هماهنگ 

گر با مسئولیت پذیری وارد بشوی خسته نمی شوی، با مسئولیت پذیری وارد بشوی زود نمی ُبّری، زود روحیه ات  ا
گر با مسئولیت پذیری وارد بشوی زیاد تفریح نمی خواهی؛ البته آدم تفریح می خواهد اما نه  ضعیف نمی شود، ا
گر  زیاد. بعضی ها روح شان خیلی کشش تفریح دارد، اینها کسانی هستند که با مسئولیت پذیری زندگی نمی کنند، ا

با مسئولیت پذیری وارد نشوی به خودت لطمه می زنی. 

	مسئولیت	پذیری	است 	آثار 	از »خالقیت«	یکی	دیگر

! تو معلوم است  یکی دیگر از آثار مسئولیت پذیری »خالقیت« است، آدم که دقیقه ای یک بار نمی رود پیش مشاور
گر مسئولیت پذیرانه وارد یک کاری شده باشی  مسئولیت پذیرانه وارد این کار نشده ای که راهش را پیدا نمی کنی. ا
و گفته باشی »هرچه شد با من؛ خودم یک جوری جمعش می کنم« آن وقت راه رفع مشکالت، راه تعالی و بهره ورِی 

، راه لذت بردن بیشتر از آن کار یا از آن زندگی را پیدا می کنی. بیشتر

یا  که وقتی مسئول  کمتری دارند. در همۀ دنیا ثابت شده است  راندمان  که دولتی هستند،  مثاًل کارخانه هایی 
کارخانۀ خصوصی  کاهش پیدا می کند، اما  کاری اش به شدت  کارخانه می گذارند، راندمان  مدیر دولتی برای یک 
گر ضرر بکنند  که ا که خودشان این را راه انداختند، می دانند  که مسئولش یک شخص است یا چند نفر هستند 
زندگی شان صفر شده است، لذا خیلی مسئولیت پذیرانه کار می کنند. معمواًل این جور کارخانه ها که کسی مدیرش 
کارخانه های دولتی هستند؛ اصاًل خیلی  که حقوق بگیرد و برود، صددرصد موفق تر از آن  را موظف نکرده است 
فرق می کند. کار دولتی در بسیاری از موارد، شکست خورده است، چون اصاًل آئین نامه ها و انضباط کار دولتی و آن 
کار بکنید. تا باالی سرت نظارت می آید،  بروکراسی ای که عرض کردم، به شما اجازه نمی دهد که مسئولیت پذیرانه 
تا با حقوق، تشویقت می کنند، تا می خواهند در اثر خطا تنبیهت بکنند، کاًل احساس مسئولیِت شما از بین می رود، 

احساس می کنی یکی دیگر مسئول است. 

	دولتی	و	کارمندی	راندمان	را	پایین	می	آورد؟ چرا	کاِر

کشور در  کارمندی به شدت راندمان را پایین می آورد، من از روانشناس های محترم و از اداره کننده های  کارهای 
کارمند دولتی زیاد  کشورمان این قدر  که ما چرا در  کنند  که مربوط هستند، می خواهم بروند مطالعه  بخش هایی 
که این اتفاق افتاده  کارمند ندارد. سبک زندگی در جامعۀما غلط است  داریم؟ کشورهای پیشرفتۀ دنیا این قدر 
است، این مال وضعیتی است که یک پول نفتی باشد به اینها پول بدهند، دولت برای خودش نان خور اضافه کرده 
است. این حرف بنده معنایش این نیست که االن کارمندها را بیرون بریزیم و  بیکاری افزایش پیدا کند، بلکه باید 
کارها را برون سپاری کرد؛ خصوصًا در آن جاهایی که دولت، بیخودی دخالت می کند و کار را تصاحب می کند و مثاًل 

کارمند هم اداره می شود. که با دوتا  کارمند می گذارد برای یک  شرکت کوچک  ده تا 

چون آن دو نفر، خودشان یک شرکتی راه انداخته اند، مثاًل یک شرکت دانش بنیان یا یک کارگاه و کارخانۀ کوچکی 
را خودشان راه انداخته اند و خودشان مسئول کار خودشان هستند. در اسالم خیلی به نظم سفارش شده است، 
گر نظِم تولیدی خود انسان باشد، نجات بخش  ولی نظم دادِن به دیگران، معمواًل سّم مهلک است، منتها نظم ا
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است. انسان مسئولیت پذیر، خودش به کارهای خودش نظم می دهد. و اصاًل شما مجبور نیستید شبیه رفیق تان، 
به خودتان نظم بدهید. یکی از هشت صبح کارش را شروع می کند، یکی از ُنه، یکی از هفت، فرقی نمی کند؛ خودت 
نظم بده. ساعت خواب و بیداری بدن و ساعت هوشیارِی بدن آدم ها باهمدیگر فرق می کند. همه مجبور نیستند 
گذار  شبیه همدیگر باشند، ولی هرکسی باید خودش زندگِی خودش را منظم کند. ادارۀ خودمان را به کسی دیگر وا

نکنیم و اال راندمان کاری مان پایین می آید و خالقیت مان کم می شود.

	بیاید،	محیط	هم	نقش	دارد 	بار برای	اینکه	انسان	مسئولیت	پذیر

کنید؛  گر شما مسئولیت پذیرانه زندگی  کردم؛ یکی اینکه ا پس تا االن، دو تا اثر عمده برای مسئولیت پذیری عرض 
کمتر  کمتر به سراغتان می آید، بالطبع، تفریح و وقِت هدرداده هم  در شغل، تحصیل و هرچیز دیگری، خستگی 
خواهید داشت. یکی  دیگر اینکه خالقیت تان افزایش پیدا می کند. آن محیطی که دارید زندگی می کنید، برای اینکه 
شما را مسئولیت پذیر بار بیاورند باید این اجازه را به شما بدهند و باید یک جوری با نظارت، شما را خفه نکنند که 

مثاًل شما احساس کنی دیگر مسئولیت درس خواندنت با خودت نیست! 

کرده ام، در حوزه های  این فضاهای تحصیلی دقت  و خیلی در  رفته ام  و دانشگاه ها  به دبیرستان ها  بنده مکرر 
کنترل می کنیم« یا  که حضور و غیاب مطرح می شود و می گویند »ما رفت و آمد تو را  ، وقتی  علمیه هم همین طور
گاه، طلبه، دانشجو و  کنترل می کنیم« به طور ناخودآ که »ما درس خواندن تو را  وقتی امتحان می آید و می گویند 
دانش آموز به خودش می گوید »پس شما مسئول درس خواندن من هستی؟« این تمام شد دیگر! درس خواندن 

در یک چنین محیطی، دیگر به درد نمی خوَرد.

	مهم	ترین	الهامات	دین	برای	مسئولیت	پذیر	شدِن	انسان،	 چگونه	باید	حِس	مسئولیت	پذیری	را	باال	ببریم؟	/	از
نوع	تشویق	و	تنبیه	هاست

گفته اند  ما چگونه باید این حس مسئولیت پذیری را باال ببریم؟ روانشناس ها یک سری قوانین و قواعدی برایش 
که دین می تواند به ما بدهد، برای اینکه این  گرفت. یکی از مهم ترین الهاماتی  و از دین هم خیلی می شود الهام 
که در دین هست. دین، تشویق و تنبیه  ها  شخصیت انسان، مسئولیت پذیر بشود، تشویق و تنبیه هایی است 
بدهید،  جایزه  او  به  نباید  داشتید،  همکارهای تان  بین  در  خوبی  آدم  یک  شما  حتی  قیامت!  به  می اندازد  را 
گر  ا را رعایت می کنی، آفرین! اسالم می گوید تو  را به وقت می خوانی، خیلی تقوا  مثاًل نگویید: شما خیلی نمازت 
فرو  گلویش  در  را  دشنه  که  انگار  کشته ای،  را  او  که  انگار  کردی  تعریف  او  از  خودش  جلوی  و  آفرین  گفتی  او  به 
کرده ای، چرا تشویقش می کنی؟ )إذا َمَدحَت أخاَك في َوجِهِه فکأّنما أمَررَت َعلی َحلِقِه الُموسی؛ شرح نهج البالغه 

ابن ابی الحدید/۲56/1۸( 

تو  آدم شایسته ای است، در نظر  که  کسی  گنهکار و  أمیرالمؤمنین علی  )ع( می فرماید  که  البته یک جایی داریم 
که مدیر هستی، یکسان نباشند. )َو الیکوَنّنَ اْلُمْحِسُن َو اْلُمسیُء ِعْنَدک ِبَمْنِزَلة َسواء، َفِان فی ذِلک َتْزهیدًا اِلْهِل 
ْلَزَم َنْفَسُه ؛ نهج البالغه/نامه53( ولی   ِمْنُهْم ما اَ

ً
ااْلْحساِن ِفی ااْلْحساِن، َو َتْدریبًا اِلْهل ااْلساَءِة َعَلی ااْلساَءِة، َو َاْلِزْم کاّل

کالم حضرت، این مدِل تشویق  و تنبیه های فورِی عینِی درشت نیست. مثاًل گاهی ممکن است یک مدیر  معنای 
باالسر به یک نیرویی بگوید »آفرین، من دعایت می کنم« یعنی یک تشویق معنوی. گاهی ممکن است یک تشویق 
کرده  کرده، یا یک خالقیتی  عمومی انجام بدهد، مثاًل بگوید: »به خاطر اینکه یک نفر در بین شما یک مجاهدتی 
است، همۀ شما را تشویق می کنم« شیوۀ تشویق و تنبیه نباید به گونه ای باشد که احساس مسئولیت را از بین ببرد.
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نتیجۀ	یک	تست	روانشناسی	برای	ترک	سیگار	

گر سیگارتان را ترک کنید، به صورت  ، به یک عده ای گفتند »ا روانشناس ها یک بررسی انجام دادند؛ برای ترک سیگار
هفتگی، این قدر شما را تشویق می کنیم، این قدر پول می دهیم، این قدر جایزه می دهیم...« به یک عدۀ دیگری 
کنید چون سیگار این ضررها را دارد، هیچ تشویقی هم نمی کنیم« ولی سعی  گفتند: »خودتان سیگار را ترک  هم 

 . کار کنند که اینها خودشان تصمیم بگیرند به ترک سیگار کردند روی فکر اینها 

که تشویق هفته ای بود، در هفته های اول و دوم، موفق تر بود. مثاًل سِر هفته می گفتند: »چندتا سیگار  روش اول 
ترک کردی؟ این هم جایزه اش... شما چندتا سیگار را کاهش دادی؟ این هم جایزه اش...« ولی از ماه دوم و سوم 
به بعد، هم دروغگویی در بین آنها زیاد شد و هم آنهایی که ترک کرده بودند، دوباره برگشتند به سیگار کشیدن. اما 

در روش دوم، آنهایی که هیچ تشویقی نشده بودند، موفق تر ترک سیگار کردند. 

برخی	روانشناس	ها	معتقدند	با	تشویق	و	تنبیِه	فوری	و	عینی،	به	نتیجۀ	مطلوب	نمی	رسیم

از این نوع آزمایش ها دربارۀ تشویق فوری، برای دانشجوها و برای سربازها، در انواع و اقسام مختلف انجام شده 
است و حتی کتاب هم علیه این نوع تشویق و تنبیه ها نوشته اند. چرا بر اساس این تست هایی که انجام داده اند، 
علیه تشویق و تنبیه، کتاب می نویسند؟ برای اینکه شما با این نوع تشویق و تنبیه)یعنی تشویق  و تنبیه های فورِی 

عینی( به آن نتیجه ای که می خواهید، نمی رسید.

، تو  پدر و مادرهای محترم، فرزندشان را چگونه باید مسئولیت پذیر بار بیاورند؟ از درون خودش! پدر و مادر عزیز
باید خطاهای بچه ات را تحمل کنی، به قول أمیرالمؤمنین علی  )ع( تغافل کنی، خودت را به ندیدن بزنی، بگذاری 

خودش روی پای خودش بایستد و این را به او خبر بدهی که »تو خودت مسئول زندگِی خودت هستی«

که خدا می فرماید: »روز  از راه های دین برای افزایش مسئولیت پذیری-که جلسه قبل بیان شد- این بود  یکی 
قیامت از شما سؤال می کنم!« این سؤال روز قیامت فوق العاده است، دیگر در روانشناسی و در این مشاوره های 

که اعتقاد به معاد اثر می گذارد و اثر تربیتی دارد.  عادی، شما یک چنین عنصری را پیدا نمی کنی. اینجاست 

	تربیتی	و	فوایِد	دنیاِی	ایمان	را	بگویید 	تربیت،	حذف	کنید!«	می	گویم:	آثار بنده	نمی	گویم	»ایمان	به	غیب	را	در

که »چرا می گویی بدون ایمان به غیب، مردم را  گرفتند  بعضی ها به قسمتی از بحث های روزهای  قبل، اشکال 
تربیت کنیم؟!« بنده ِکی چنین حرف اشتباهی زدم؟! بنده می خواهم این را بگویم که شما وقتی ایمان به غیب را 
هم مطرح می کنید، آثار تربیتی انسانِی مفید برای همین دنیایش را به او بگویید، تا بفهمد که ایمان به معاد چقدر 

گر دروغ هم باشد، انسان را آدم بار می آورد!  قیمت دارد! معاد ا

که با جهنم و بهشت، دارد ما را تربیت می کند، چون عقلت را افزایش می دهد، چون  خدا خیلی روانشناس بوده 
که از این دنیا رفتند را  که آنهایی  گذاشته است برای روز قیامت، چون به تو نشان نداده است  تنبیه و تشویق را 
چگونه تشویق یا تنبیه می کند. بنده نمی گویم ایمان به معاد را در تربیت، حذف کنید، بلکه بیایید به جای اینکه 
کالم( همین معاد و اعتقاد به معاد را، ارزش انسانی اش را برای  مدام اثبات معاد بکنید)مثاًل از طرق سنتِی علم 
کم است، چنین  که اعتقاد به حساب روز قیامت ندارد انگار یک تخته اش  جوان مطرح بکنید و بگویید: »کسی 

کاماًل قابل توضیح است. کسی از نظر روانی دچار ناهنجاری می شود...« این را برایش توضیح بدهید، اینها 
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	ایمان	به	غیب،	منفعِت	این	دنیایی	ندارد؟! مگر

برخی می گویند: یعنی شما می گویی که دین را با منفعت های این دنیایی اش توضیح بدهیم؟! بله، مگر ایمان به 
غیب، منفعت این دنیایی ندارد! مگر حال تو را خوب نمی کند! مگر روحیه و سعۀ صدر به تو نمی دهد؟ مگر تو را 
که این اعتقادات  که به خدا و عالم معنا و جهان آخرت اعتقاد ندارد، با آدمی  بانشاط نمی کند؟ بروید فرق آدمی 
یا قرار دادن  گرفتن نبض  از روی  که مثاًل  آمد  گر چند وقت دیگر دستگاه هایی  ا را دارد بسنجید. تعجب نکنید 
و  قلب  ضربان  اصاًل  چون  نیست.  مؤمن  یا  است  مؤمن  فرد  این  که  بدهد  تشخیص  مغز،  روی  بر  سنسورهایی 
که این فرد به یک جهان بازتر و بزرگ تر  کاماًل مشخص می کند  استرس ها و ناامیدی های پنهان در وجود انسان 
اَل ِبِذْکِر اهلِل َتْطَمِئُنّ اْلُقُلوُب«)رعد/۲۸( دروغ است؟! نه، راست 

َ
اعتقاد دارد یا نه؟ مگر آرامشی که قرآن می فرماید »أ

که آیا این فرد، اطمینان  کند، می تواند بسنجد  گر انسان در همین علوم انسانی پیشرفت  است. من یقین دارم ا
کرده اند، از روی رفتار افراد می توانند تشخیص بدهند. که بر روی معنای رفتار بدن، کار  قلبی دارد یا نه؟ آنهایی 

! نه، عرض بنده  بنده هیچ وقت عرض نکردم که ایمان و غیب را کنار بگذار و بیا فوائد مادی و دنیایی را در نظر بگیر
این است که ایمان به غیب هم فوائد دنیایی دارد؛ یعنی فواید روحی ای که تو در دنیا از ایمان به غیب استحصال 
اما رسول  کنند!  واریز  گر نماز بخوانی، به حسابت پول  ا که مثاًل  این معنا نیست  به  البته بحث مادی  می کنی. 
ِلْلَبَدِن ؛ محاسن/ج1/ ٌة  َمَصّحَ ْیِل  

َ
الّل )ِقَیاُم   خدا)ص( می فرماید: نماز شب بخوانی سالمتِی بدنی، پیدا می کنی. 

؛  َهاِر ْیِل َحُسَن َوْجُهُه ِبالّنَ
َ
ی ِبالّل

َ
که نماز شب، موجب زیبایی چهره می شود. )َمْن َصّل ص53( همچنین می فرماید 

گر ما بلد نیستیم دلیلش را توضیح بدهیم این ناشی  محاسن/ج1/ص53( نماز شب، آثار فیزیولوژیک دارد، حاال ا
از کم سوادی خودمان است؛ دانش ما هنوز به اینجا نرسیده است. البته با همین دانش موجود هم قابل حدس 
است، مثاًل اینکه چرا با نماز شب، چهرۀ انسان دلنشین تر می شود، با همین مقدار دانشی که انسان به دست آورده 

هم قابل توضیح است.

انسان  برای  بین الطلوعین،  نخوابیدن  یا  سحر  شدن  بیدار  نمازشب،  رکعت  آخرین  در  قنوت  بودن  طوالنی  چرا 
سالمتی می آورد؟ اینها مگر امور معنوی نیستند؟ بله؛ اما فایدۀ این دنیایی هم دارند. خود ایمان به غیب هم 

دارد.  دنیایی  فایدۀ 

مبدأ	و	معاد	را	باید	انسان	شناسانه	یاد	بدهیم

به صورت  باید  را  معاد  و  مبدأ  نیست،  درستی  شیوۀ  معمواًل  می دهند،  یاد  را  معاد  و  مبدأ  که  شیوه ای  این 
انسان شناسانه یاد بدهیم. شهید مطهری در این باره یک قدم برداشت و کتاب »انسان و ایمان« را قبل از آموزش 
گر برآورده بشود، فوائد و برکاتی دارد.  توحید نوشت؛ گفت انسان به ایمان احتیاج دارد، این احتیاج و نیاز انسان ا
کتاب انسان و ایمان، شهدای فراوانی درست شدند. اما  کسی؟... با همین  گفت: حاال ایمان به چه  بعد ایشان 

اصول و عقاید ساده و سنتی، این قدر اثر ندارد.

در اصول عقاید سادۀ سنتی چه کار می کنید؟ می گویید »خدا هست، چون هست، تو باید بپذیری و اال عقل نداری! 
آدم بی عقلی هستی! خداوند متعال دستور داده است و باید  گر نپذیری  ا معاد هم هست؛ این هم دالیلش... 

کنی و اال می روی جهنم!« ببینید این طوری حرف زدن یعنی غیرانسان مدارانه از دین سخن  گفتن.  گوش 

کنیم. انسانی  حاال برگردیم همۀ اینها را از طریق توجه شان به انسان و فواید این دنیایِی این اعتقادات صحبت 
که وقتی می آمدند و  ، امیدوارتر و بزرگ تر است. شما در روایات ببینید  که به خدا اعتقاد دارد از نظر روحی آرام تر
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می گفتند: یا رسول  اهلل شما داری به چه چیزی دعوت می  کنی؟ ایشان چگونه جواب می داد؟ مثاًل یک کسی آمده 
بود مسلمان بشود، گفت: یا رسول اهلل شما به کی دعوت می کنی؟ حضرت فرمود: تو را به سوی کسی دعوت می کنم 
کرده باشی و او را صدا بزنی، جوابت  گم  که هرگاه در سرزمین یا بیابان خشک و لم یزرعی باشی و آذوقۀ خودت را 
که وقتی خشکسالی و قحطی بشود و او را صدا بزنی جوابت را  را می دهد. تو را به سوی خدایی دعوت می کنم 
می دهد، خدایی که وقتی تنها و غریب می شوی و او را صدا می زنی، جوابت را می دهد. او گفت: بله او خوب خدایی 
 اهلل... و او مسلمان شد 

ّ
کنم؟ فرمود: بگو أشهد أن الإله إال کرده ام و قبول دارم. االن چه کار  است؛ من این را حس 

ْرِض 
َ
ُکْنَت ِبأ ِذی ِإَذا 

َ
ْدُعوَک ِإَلی اّل

َ
ُبو َتِمیَمَة َوَفْدُت َعَلی َرُسوِل اهلِل ص... َفُقْلُت ِإَلی َما َتْدُعو َیا َرُسوَل اهلِل َقاَل أ

َ
)َقاَل أ

َجاَبَک َقاَل َفُقْلُت َو 
َ
ْجَدَبْت َفَدَعْوَتُه أ

َ
ْو أ

َ
ْرُضَک أ

َ
ْت  أ ِذی ِإَذا اْسَتّنَ

َ
ْدُعوَک ِإَلی اّل

َ
َجاَبَک َو أ

َ
ْضَلْلَت َراِحَلَتَک َفَدَعْوَتُه أ

َ
َفاَلٍة َفأ

ْسَلْمُت ؛ کنزالفوائد/ج1/ص۲1۲( 
َ
ّبُ َهَذا َفأ ِبیَک َلِنْعَم الّرَ

َ
أ

	تربیت،	بدون	معاد	و	ایمان	به	خدا	امکان	ندارد به	اوج	رسیدن	در

در واقع پیامبر)ص( فایدۀ ایمان به خدا را در دل او برایش ذکر می کند و او هم می گوید: من مؤمن می شوم. مگر 
می شود بدون ایمان به خدا، بدون ایمان به حساب و کتاب روز قیامت و بدون ایمان به معاد، کسی را خوب تربیت 
کرد و به اوج رساند؟! همان طور که در جلسه قبل، عرض کردم، روانشناسی در بهترین حالت، یک سری سالمت های 
گر  که البته در جای خودش الزم است و اصاًل بعضی ها جز این منطق را نمی پذیرند و ا اولیه را به انسان می دهد 
برایشان از خدا و پیغمبر بگویی، در جواب می گویند: من که هنوز این چیزها را قبول نکرده ام. پس برای این حرکت 

اولیه، از روانشناسی و علم تجری استفاه می کنی، ولی به اوج رسیدن، بدون معاد امکان ندارد.

همان طور که قباًل بیان شد، برای مسئولیت پذیر شدِن انسان، یک طرح خدا این است که می فرماید: »َفَمْن َیْعَمْل 
ا َیَرُه« )زلزال/7و۸( یک ذره کار خوب یا بد انجام بدهی، در قیامت  ٍة َشًرّ ٍة َخْیراً َیَرُه * َو َمْن َیْعَمْل ِمْثقاَل َذَرّ ِمْثقاَل َذَرّ
از تو حساب می گیرم. یکی از مراجع عظام تقلید می فرمود: بعد از رحلت امام)ره( از سید احمد آقا، فرزند ایشان 
که آیا بعد از رحلت امام، ایشان را به خواب دیدی؟ سید احمد آقا فرموده بودند که من امام را در خواب  پرسیدم 
دیدم، امام به من فرمودند: احمد آقا مواظب باش، این دنیا تکان بخوری از تو سؤال می کنند. بعد سیداحمد آقا 
دست شان را تکان دادند و فرمودند: امام در خواب دستش را این جوری تکان داد و فرمود: در دنیا دستت را تکان 

بدهی، آنجا به تو می گویند: این دستت را اینجا چرا این جوری تکان دادی؟ مواظب باش. 

گر به این ایمان بیاوری،  ِکی از تو می پرسند؟ روز قیامت! چه کسی این را دیده است؟ هیچ کسی ندیده! آن وقت تو ا
کتاب  و  سؤال  همین  مسئولیت پذیری  برای  دین  طرح  یک  می شوی؟  مسئولیت پذیری  انسان  چقدر  می دانی 
کنیم، نمی گویم  آن دنیا است. یکی دیگرش چیست؟ تشویق و تنبیه آن دنیا است. ما باید به این سمت حرکت 
کنیم، باید در بسیاری از مقررات مان به آثار مسئولیت زدایِی این  کم  ما همۀ تشویق تنبیه ها را برداریم، اما باید 

کنیم.  کنیم. باید به سمت مسئولیت پذیری حرکت  مقررات توجه 

	کاری	که	باشی،	خودت	هم	رشد	می	کنی 	هر 	مسئولیت	پذیری	این	است	که	در 	دیگر اثر

مسئولیت پذیری، دیگر چه کار می کند؟ خستگی را کم می کند، خالقیت را زیاد می کند. یک اتفاق دیگری که می افتد 
کارگر هستی می شوی بنا،  گر  کار کردن و زندگی کردِن مسئولیت پذیرانه خودت رشد می کنی، مثاًل ا این است که با 
گر معمار هستی به اوج می رسی و فربه می شوی. بعضی ها خودشان هیچ افزایشی  ، ا گر بنا هستی می  شوی معمار ا
گر ریاضی می خوانند  که هستند، مثاًل ا کاری  کارشان پرحجم افزایش پیدا می کند؛ در هر  پیدا نمی کنند و فقط 
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گر  ا گر پزشکی می خوانند حکیم نمی شوند،  ا گر فلسفه می خوانند فیلسوف نمی شوند،  ا ریاضی دان نمی شوند، 
قرآن می خوانند از حکمت قرآن برخوردار نمی شوند، دچار تحّجر در الفاظ می شوند. به اینها درس یاد ندهید!

»تا  بگویید  او  به  کند،  حل  مسئله  نیست  بلد  و  ندارد  تفکر  قدرت  اما  است  خوب  حافظه اش  فقط  که  کسی 
که خواندی بس است، دکترا نگیر و اال پدر ملت را در می آوری، تو دیگر ادامه نده خواهش می کنم!«  همین مقدار 
گر درس حوزه هم می خواند، به او بگویید شما دیگر درس نخوان. پس فردا یک اسم آیت اهلل و دکتر برای  حتی ا

افزایش پیدا نکرده ای. را در می آوری، تو متحّجر هستی، تو خودت  خودت می گذاری و پدر مردم 

که شنیده اید؛ مولوی در درس و بحث خودش مدام »قاَل قاَل« می  گفت. شمس آمد  داستان مولوی و شمس را 
گفت »ُخب این همه از این و آن  که او یک استعدادی دارد. بعد از درس، به او  کرد و دید  و یک کمی به او نگاه 
و  ریخت  به هم  گفتن داری؟« مولوی یک دفعه ای  برای  تو خودت چه می گویی؟ خودت چه حرفی  گفتی، حاال 
توی خودش رفت. ظاهراً خیلی آدم خوش حافظه ای بوده و در علم، خوش ذوق بوده اما هیچ وقت نرفته بوده در 
خودش بیندیشد. این حرف شمس، زندگی اش را عوض کرد، رفت که ببیند خودش چه می گوید، آن وقت مثنوی 
نوشت. راه می رفت یا مثاًل یک میله ای را می گرفت و دور می زد و شعر می گفت و حکمت می سرود، در آِن واحد هم 

وزن می  داد و هم قافیه می داد، هم حکیمانه سخن می گفت.

	بزرگ	می	شود	
ً
کسی	که	مسئوالنه	زندگی	بکند،	خودش	واقعا

که می دیدی، از حرف هایشان متوجه می شدی  کنم؟ قدیم ها یک پیرمرد یا یک پیرزن  ِکی باید افزایش پیدا  من 
کلمه ای مثل  که خیلی هایشان واقعًا انسان های افزایش یافته ای هستند و آدم از حکمت شان سود می ُبرد. هیچ 

حکمت در اینجا نمی تواند حق مطلب را ادا بکند. 

کسی مسئوالنه زندگی بکند، مسئوالنه درس بخواند، مسئوالنه شغل داشته باشد، او خودش بزرگ می شود.  گر  ا
رزمنده های ما واقعًا اساتید درجه یک  دافوس در دنیا را پشت سر گذاشتند، چرا؟ چون مسئوالنه می جنگیدند و 
خودش را مسئول می دید، چون خودش را مسئول می دید به خالقیت می رسید و خستگی ناپذیر می شد. دیده اید 
از شهدا چقدر تعریف می کنند، مثاًل شهید نامجو که فرماندۀ همین دانشکدۀ افسری امام علی)ع( بود، از شدِت کار 
در جبهه، گاهی می شد که چند روز پوتینش را در نمی آورد به حدی که پاهایش زخم می شد، مثاًل می گفت من سه 
روز است که نتوانستم پوتینم را در بیاورم! درحالی که ما می دانیم، او می توانست یک جوری از زیردررویی بکند، اما 

کسی که احساس مسئولیت درونی داشته باشد، از زیر کار در نمی رود! 

	نیاید	انسان		بسیار	شکننده	ای	خواهد	بود 	بار کسی	که	مسئولیت	پذیر

احساس مسئولیت، آثار و برکات فراوانی دارد. در جلسات بعد، از انواع مسئولیت پذیری هم باید صحبت کنیم، از 
کلیدی ترین عامل رواج دادن مسئولیت پذیری و راه های جلوگیری از آسیب های مسئولیت پذیری هم باید صحبت 
کنیم، همچنین باید ابعاد اجتماعی موضوع را هم نگاه کنیم و دربارۀ شیوۀ حکم رانی و دولتی که مسئولیت پذیری 
را در جامعه افزایش بدهد و البته شیوۀ حکم رانی و دولتی که مسئولیت پذیری را کاهش می دهد تا متوجه بشویم 

که فرق این دوتا چیست؟  

کلمه دربارۀ  کنیم. در جلسۀ قبل، چند  که مسئولیت پذیر است، صحبت  گی های فردی  حاال می خواهیم از ویژ
که دربارۀ آن تأمل بکنیم  کردم، اما این بحث خیلی ارزش دارد  که مسئولیت پذیر است عرض  کسی  گی های  ویژ
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ک است؛ یک زندگی حیوانی  کنیم چون این زندگی واقعًا خطرنا تا یک وقت مبادا ما غیر مسئولیت پذیرانه زندگی 
است و زندگی پر از ضرر برای دیگران است. کسی که مسئولیت پذیر بار نیاید انسان  بسیار شکننده ای خواهد بود، 
کرد، و در واقع  کوچک ترین فرصت ها برای شکست خوردن خودش و شکست دادن دیگران استفاده خواهد  از 

کرد.  سوءاستفاده خواهد 

شهید	چمران	یک	الگو	برای	مسئولیت	پذیری	است

یک خاطره از شهید چمران برای شما بگویم؛ شهید چمران انصافًا یک عنصر، یک شخصیت الگو و اسطوره ای 
کرد چون نسبت به یتیم ها احساس  برای مسئولیت پذیری است. ایشان وقتی به لبنان آمد، یک یتیم خانه دائر 
که یتیم ها می خورند، یعنی خودش  گفت: ما دیگر غذای مان همین غذایی است  مسئولیت می کرد. به خانمش 
برای خودش قانون گذاشت. دربارۀ اینکه انسان در فضای مسئولیت پذیری، برای خودش قانون بگذارد، باهمدیگر 

کرد.  صحبت خواهیم 

شهید چمران گفت: ما دیگر غذای مان مثل غذای یتیم ها باشد؛ غذای بیشتر و بهتر از اینها نمی خوریم. ممکن 
است شما بگویید: حاال چه اشکالی دارد؟ شما غذای بهتر و بیشتر بخورید؟ شما غذای خوب بخور اما به این 
بچه های یتیم هم رسیدگی کن، خب باید جان داشته باشی و... از این توجیهاتی که بعضی ها ممکن است بیاورند. 

که خیلی خاص است.  گی هایی پیدا می کند  اما آدم مسئولیت پذیر یک ویژ

که معمواًل در یتیم خانه پیدا نمی شود  گرم متفاوتی  که خانمش یک غذای  ایشان یک شب دیر آمده بود، دید 
خوردند.  غذا  همین  از  هم  بچه ها  خوبی،  غذای  چه  گفت:  ایشان  بود.  خوبی  غذای  ظاهراً  گذاشت،  جلویش 
بخورید.  که  است  فرستاده  شما  برای  هم  مقدار  یک  کرده،  درست  من  مامان  را  غذا  این  نه،  گفت:  خانم شان 
گفت: بچه ها خوابیده اند، شما هم  گفتیم غذای مان همان غذای بچه ها باشد. خانمش  که  گفت: نه، ما  چمران 
گفت بچه ها  گرفت و  گریه اش  که همیشه رعایت می کنید، حاال بخورید مامانم فرستاده است. می گوید: چمران 
که بیدار است! آن وقت خدا می گوید: یتیم ها یک چیز دیگر خوردند، تو یک چیز دیگر؟! خوابیدند، خدای بچه ها 

	برنامه	ریزی	 	او	نباید	انتظار 	استخر	سلطنتی	می	گیرد،	از 	برای	مردم	نمی	گیرد،	بلکه	از کار 	 که	نشاطش	را	از مسئولی	
و	خالقیت	داشت

ما داریم در مورد خالقیت صحبت می کنیم، در مورد پرکاری صحبت می کنیم، در مورد نشاط صحبت می کنیم، 
استخرهای سلطنتی  به  که  این است  بلکه نشاطش  نمی گیرد،  کردن  کار  از  را  که نشاطش  مسئول مملکتی ای 
برود، مسئول مملکتی ای که نشاطش را از لبخند مردم نمی گیرد، او خالقیت نخواهد داشت، از او انتظار خالقیت 
که احساس مسئولیت می کند. کسی  کسی است  و برنامه ریزی نداشته باشید، چون خالقیت و برنامه ریزی مال 
کرد. این اصل مدیریتی است  کرد شبیه ضعیف ترین مردم زندگی خواهد  که نسبت به مردم احساس مسئولیت 
کم ترین غذا را نخوری و  گر زبرترین لباس را نپوشی و  که امام زمان ارواحنا له الفداء دارند. امام صادق)ع( فرمود: ا
َما َلْو َکاَن َذِلَک 

َ
ُل أ

َ
بخواهی در حکومت امام زمان)ع( مسئول بشوی، جایت در جهنم خواهد بود. )...َفَقاَل َیا ُمَفّض

؛ غیبت  اُر  َفالّنَ
َّ

ِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن ع َو ِإال
َ
ْکُل اْلَجِشِب َو ُلْبُس اْلَخِشِن ِشْبَه أ

َ
َهاِر َو أ ْیِل َو َسَباَحُة الّنَ

َ
 ِسَیاَسُة الّل

َّ
َلْم َیُکْن ِإال

نعمانی/۲۸7(
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گر شبیه ضعیف ترین مردم زندگی نکنند  ا امام صادق  )ع(،  روایت  کشورمان هم عرض بکنم، طبق  به مسئولین 
گر ما طاقت نداریم، ُخب نرویم مسئول بشویم، کسی که می داند در این حد  جای شان توی جهنم خواهد بود. لذا ا
نمی تواند مسئولیت پذیر باشد، چرا باید برود مسئول بشود؟! چرا یک مسئول باید چند برابر کار بکند؟ برای اینکه 
خسته نمی شود، ما که مسئول نیستیم خسته می شویم. چرا نیازی نیست به مسئول ها پوِل زیادی بدهید؟ برای 
کار  گر زیاد علف نخورد، زیاد  اینکه مسئول نیاز به تشویق فوری ندارد، حیوان نیاز به تشویق فوری دارد، حیوان ا

کار نمی کند، او مشّوق های درونی  دارد.  کرد با تشویق  نمی کند. اما کسی که احساس مسئولیت 

،	خیلی	لطیف	و	رقیق	القلب	می	شود« 	روحی	مسئولیت	پذیری	این	است	که	»انسان	مسئولیت	پذیر 	آثار یکی	از

چند تا از آثار روحی مسئولیت پذیر بودن را گفتم، بگذارید یکی دیگر از این آثار را بگویم. کسانی که مسئولیت پذیر 
هستند، خیلی انسان های لطیفی می شوند؛ خیلی رقیق القلب! شهید سردار سلیمانی واقعًا اشکش دم مشکش 
که دیده اید سِر چهارراه ها  کردن، آماده بود برای اینکه دلش بشکند. مثاًل اینهایی  گریه  بود، یعنی آماده بود برای 
ماشین تمیز می کنند و پول می خواهند، یا یک چیزی می خواهند بفروشند و پول می خواهند-که البته کار خوبی 
کنار یک دانه از اینها راحت نمی گذشت؛ دل شکسته می شد، می دانید این مال  هم نیست- سردار سلیمانی از 

چیست؟ این مال مسئولیت پذیری است. 

همین جوری نگوییم که آدم خوبی بود، چون »خوب شدن یک بستر عملیاتی می خواهد« شما نوع زندگی ات را به 
گر شما مسئولیت پذیرانه زندگی می کنی، درس می خوانی،  من بگو تا به شما بگویم تو چقدر آدم خوبی می شوی، ا
آدم لطیفی  به شما می گویم چقدر  انجام می دهی،  کار  با مسئولیت پذیری  بین خانواده ات هم  کار می کنی، در 

می شوی. 

شنیده اید که مادرها خیلی موجودات لطیفی هستند، خیلی موجودات دلسوزی هستند، خیلی مهربان هستند، 
کار می کنند، می دانید مادرها چرا این جوری می شوند؟ مادرها نوعًا نسبت به  برای همه فرزندان شان، عاشقانه 
که به  کودکان احساس مسئولیت می کنند، به طور غریزی خدا این را در آنها قرار داده است، از آن وقتی  غذای 
بچه شیر می دهند تا آن وقتی که غذاهای دیگر می دهند، تا آن وقتی که شروع می کنند به پرستاری کردن و... نیاز 
کسی می ترسند، مسئولیت پذیرانه نسبت به همۀ  کسی نگاه می کنند نه از تنبیه  به نظارت ندارند، نه به تشویق 
اعضای خانواده برخورد می کنند، ُخب این مسئولیت پذیری روح آدم را لطیف می کند، این لطافت در سبک زندگی 

مادر قرار داده شده است.

که این احساس مسئولیت را ندارند، اصاًل می توانند این لطافت را هم نداشته باشند بلکه برعکس. و  زن هایی 
که »شما این احساس مسئولیت را  که به خورِد ما بدهند  ، کار می کنند  چقدر این فیلم ها در غرب و جاهای دیگر
که  کم شدن فرزندان، رقیق شدن همین بحث احساس مسئولیت است. مادری  نداشته باشید!« یکی از عوامل 
نسبت به چند فرزند احساس مسئولیت می کند، پدری که نسبت به چند فرزند احساس مسئولیت می کند، پدری 
کند و نسبت به دختر خودش احساس مسئولیت می کند، این پیش خدا  که دختر خودش را می خواهد تربیت 
کند جایش در بهشت است، من بهشت را  چه جایگاهی دارد؟ رسول خدا)ص( فرمود: هرکسی سه تا دختر بزرگ 
ُة َفِقیَل َیا َرُسوَل اهلِل  َخَواٍت َوَجَبْت َلُه اْلَجّنَ

َ
ْو َثاَلَث أ

َ
برایش تضمین می کنم! )َقاَل َرُسوُل اهلِل ص َمْن َعاَل َثاَلَث َبَناٍت أ

ص َو اْثَنَتْیِن َفَقاَل َو اْثَنَتْیِن َفِقیَل َیا َرُسوَل اهلِل َو َواِحَدًة َفَقاَل َو َواِحَدًة ؛ کافی/ ج6/ص6(
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انسان خیلی  این احساس مسئولیت است،  آثار  از  که ما داریم! لطافت روحی یکی  زیبایی است  این چه دین 
باشد.  مسئولیت پذیر  گر  ا شد  خواهد  باصفا  و  رقیق القلب 

گی	های	انسان	مسئولیت	پذیر	  ویژ

1.	قدرت	تشخیص	باال

گی های کسانی بپردازیم که مسئولیت می پذیرند. ما برای اینکه مسئولیت پذیر باشیم چه  حاال می خواهیم به ویژ
که یک انسان مسئولیت پذیر  کارهایی  کارهایی باید انجام بدهیم؟ یکی از  گی هایی باید داشته باشیم و چه  ویژ
که قدرت تشخیص خودش را باال ببرد. این قدر از این و آن سؤال نکن، خودت بفهم  باید انجام بدهد این است 
گر تقوای الهی داشته  ُقوا اهلَلَّ َیجَعل َلُکم ُفرقاًنا« )انفال/۲9( ا باید چه کار بکنی، در آیۀ کریمۀ قرآن می فرماید: »ِإن َتَتّ
قدرت  گر  ا باال.  می رود  تشخیصت  قدرت  کرد.  خواهد  عنایت  تو  به  باطل  از  حق  کنندۀ  جدا بینش  خدا  باشی 
کردیم، تقوا خیلی  که قباًل بیان  کرده ام؟ تقوا یعنی چه؟ همان طور  تشخیص تان کم بود بگویید مگر من بد زندگی 

کرد. که باید در این باره مفصل تر در جای دیگری صحبت  به مسئولیت پذیری نزدیک است 

مثاًل  می کنید  فرافکنی  نبرید  باال  را  تشخیص تان  قدرت  گر  ا  . ببر باال  مصادیق،  برای  را  خودت  تشخیص  قدرت 
کار را بکنم، مانده بودم  کار را بکن... کسی به من نگفت که این  کار را بکن، آن گفت این  می گویید: »این گفت این 

کسی به شما بگوید. کسی بگوید...« یعنی به جای اینکه خودتان تشخیص بدهید، منتظر می مانید یک  یک 

از مسئولین در حد  کند، قدرت تشخیص سیاسی است. بعضی  آدم باید پیدا  که  از قدرت تشخیص هایی  یکی 
برسد  امور مدیریتِی خودشان هم ضعیف است؛ چه  که قدرت تشخیص شان در  کشورمان هستند  مدیران در 
اطالعاتی است  برای  تعیین مصداق  که  از موارد حداقلی شروع می شود  این قدرت تشخیص  کالن!  به مسائل 
کم به  گذاشت. آدم ها خیلی  را تشخیص های راهبردی  که می شود اسمش  کالن  تا موارد بسیار  که تو می دانی، 

می رسند.  راهبردی  تشخیص های 

آدمی که مسئولیت پذیر هست، مسئولیت شناس هم هست و قدرت شناسایی اش باال می رود. البته توانمندی های 
ذهنی دیگری هم برای یک انسان مسئولیت پذیر وجود دارد؛ مثل هوشمندی و دقت.

	مسئولیت	پذیرانه	عبادت	کنی،	سطح	مسئولیت	پذیری	ات	باال	می	رود گر 2.	قدرت	نظم	دادن	به	خود	/	ا

، قدرت نظم دادن به خود، قدرت برنامه ریزی و اجرای برنامه ها  گی مهم برای یک انسان مسئولیت پذیر دومین ویژ
به صورت مداوم و طوالنی است. یک نمونه اش را خدا به واسطۀ نماز و عبادت هایی که زمان مشخص دارند، برای 
کنی، آن وقت سطح مسئولیت پذیری ات باال  گر شما مسئولیت پذیرانه عبادت  کنیم، ا که تمرین  گذاشته است  ما 
. عبادت مسئوالنه یعنی مخلصانه،  می رود. عبادت مسئوالنه یعنی عبادت از سِر تقوا، نه از سر عوامل فرعی دیگر

یعنی با استقالل، یعنی با تشخیص خودت شروع کنی یک برنامه ریزی عبادی برای خودت انجام بدهی.

کوچک را انجام بدهید. مثاًل اینکه مرحوم قاضی طباطبائی)ره(  از همین محرم شما تصمیم بگیرید، یک برنامۀ 
. که از روز عاشورا تا اربعین، چهل روز برنامۀ زیارت عاشورایت ترک نشود، برای خودت برنامه بریز پیشنهاد دادند 

نکتۀ مهمی که در برنامه ریزی باید رعایت کنی، مداومت است. امام صادق)ع( می فرماید هرکاری می خواهی انجام بدهی 
 َیْقَطْعُه  ُدوَنَها؛ دعائم االسالم/۲14/1( 

َ
ْعَماِل  اْلَخْیِر َفْلَیُدْم  َعَلْیِه  َسَنًة َو ال

َ
یک سال حداقل ادامه بده )َمْن  َعِمَل  َعَماًل ِمْن  أ
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کاری در برنامه ات انجام بدهی. از آقای بهجت پرسیدند: ما چه ذکری  که چه  خودت هم برای خودت تشخیص بده 
کنید به دل خودتان ببینید چه ذکری را می پسندید؟ مثاًل حضرت امام می فرمود:  بگوییم؟ می فرمود بروید مراجعه 
که دعای سه شنبه سیاسی ترین دعا  گر دعای روزها را بخوانید، متوجه می شوید  دعای روز سه شنبه را ترک نکنید. ا
کار  گروه خودت قرار بده، من را در جمع فعاالن فدا است، مثاًل اینکه: خدایا من را در حزب خودت قرار بده، من را در 

برای دین خودت قرار بده... امام به این دعای روز سه شنبه عنایت داشت و سفارش می کرد.

قدرت برنامه ریزی، نظم دهی و ایستادن پای نظم را در خودتان تقویت کنید. البته اینها را با جزئیات در کتاب های 
روانشناسی می گویند، منتها اوجش را در قرآن و کلمات اهل بیت)ع( می توانید پیدا کنید و إن شاءاهلل با استفاده از 

اینها، به اوج برسید. 

	قدرت	روحی			 3.	شکست	ناپذیری،	صالبت	و	برخورداری	از

گی بعدی شکست ناپذیری، برخورداری از قدرت روحی و برخورداری از صالبت است، ننه من غریبم بازی در  ویژ
کار  کار اقتصادی و  گر بخواهد  کسی بخاطر ترس از اینکه ا گر  کن برو جلو. ا ! از شکست هراسان نشو، ریسک  نیاور
کارمند می شود و خودش را استخدام می کند، خدا  تجاری بکند، یک وقت شکست بخورد و برای همین می رود 
کنند و بگویند  کارمندان محترم جسارت نمی کنیم؛ منتها باید التماست  البته به  از این آدم، خوشش نمی آید. 
گر تو اینجا نیایی کاِر کارمندی انجام بدهی، کارهای جامعه روی زمین می ماند و...«  »تکلیف است، واجب است و ا
کار آزاد  تو هم بگویی خدایا مجبور هستم...و اال چرا باید بروید استخدام بشوی؟! چرا می ترسی از اینکه خودت 

انجام بدهی؟!

کارمند و مزدبگیر بشود، روزِی خودش را بسته  که می تواند خودش پول دربیاورد، برود  گر کسی  در روایت هست ا
 

َ
 ُیَؤاِجْر َنْفَسُه َو َلِکْن َیْسَتْرِزُق اهلَل َعّزَ َو َجّل

َ
ْعِطَی َما ُیِصیُب ِفی ِتَجاَرِتِه َفَقاَل ال

ُ
ِجُر َفِإْن ُهَو آَجَر َنْفَسُه أ ُجُل َیّتَ است! )الّرَ

ْزَق... وَکْیَف  ْزَق ؛ کافی/90/5( )َمْن آَجَر َنْفَسُه َفَقْد َحَظَر َعَلی َنْفِسِه الّرِ ُه ِإَذا آَجَر َنْفَسُه َحَظَر َعَلی َنْفِسِه الّرِ
َ
ِجُر َفِإّن َو َیّتَ

ِذی آَجَرُه؛ کافی/90/5( 
َ
ِه اّل َصاَب ِفیِه َفُهَو ِلَرّبِ

َ
 َیْحُظُرُه َو َما أ

َ
ال

 ، گر هم شکست خوردی، شکست را بپذیر اولش می خواهی برنامه ریزی کنی، ریسک کن، یعنی از شکست نترس و ا
، تا اینجایش را روانشناسی می گوید، اما از اینجا به بعدش را اسالم می گوید.  فرافکنی نکن و تقصیر این و آن نینداز
را مقصر  ، دیگری  کسی دیگر نینداز گردن  را  که عیب خودت  مثاًل روانشناسی در باب مسئولیت پذیری می گوید 
. بعد می فرماید:  ندان... اسالم چه می گوید؟ امام صادق)ع( می فرماید: تقصیرات دیگران را هم گردن خودت بگیر
کار را کرد.«  کار موفق شد، بخاطر فالنی است، او این  گر این  خوبی های خودت را بینداز گردن دیگران! مثاًل بگو »ا
که خودت انجام دادی! همه دوست دارند این امتیاز را از دست ندهند! اما اینجا می فرماید: امتیاز را بنویس  تو 
. او خطا کرده بگو من این اشتباه را کردم. این انسان چه انسان بزرگی می شود! چه عظمتی پیدا  به نام کسی دیگر
ی َیْصَطِلَحا؛ خصال/ اِلُم، َحّتَ

َ
َنا الّظ

َ
اِلِم َفَیُقوُل: أ

َ
 َیِصیُر ِإَلی الّظ

َ
می کند! قدرت روحی پیدا می کند )َما َباُل اْلَمْظُلوِم ال

ج1/ص1۸3(

	مداوم	است 	راه	های	دین	برای	مسئولیت	پذیر	شدن	انسان،	استغفاِر یکی	از

یکی از راه های دین برای مسئولیت پذیر شدِن انسان ها که بسیار قشنگ و فوق العاده است، این است که می گوید: 
هرشب بیا دِر خانۀ خدا و بگو من غلط کردم، استغفار کن، بگو »العفو...« حاال من ممکن است زیاد هم غلط نکرده 
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کردم«  گفتِن »من غلط  باشم! ببین تو عجالتًا بیا بگو چون خیلی غلط ها کردی و هنوز خودت خبر نداری! بگذار 
برایت آسان بشود. هر شب سیصد مرتبه بگو »العفو، العفو...« من را ببخش، من را ببخش... آقا این »العفو« گفتن، 

آدم را مسئولیت پذیر می کند. 

چرا آدم مسئولیت پذیر هیچ وقت خسته نمی شود و افسرده نمی شود؟ مگر چه چیزی در مسئولیت پذیری هست؟ 
مثاًل اینکه شکست را می پذیرد، حتی اعتراف می کند، آن دعای هفتاد قسمتِی استغفار أمیرالمؤمنین علی  )ع( را 
که أمیرالمؤمنین علی  )ع( بین الطلوعین هر روز این دعا را می خواندند. در یک  بخوانید، عجیب است! فرموده اند 
که أمیرالمؤمنین علی  )ع( هرشب می خواندند. گاهی  گفته شده  جای دیگری این دعا مختصرترش آمده است  و 
این دعا را بخوانید مثاًل یک برنامه بگذارید هفته ای یک بار این دعا را بخوانید، بگو من هفتگی این را می خوانم. 

	این	است	که	مسئولیت	خطاهای	خودش	را	می	پذیرد گی	های	آدم	مسئولیت	پذیر 	ویژ از

این دعا هفتاد قسمت است و در این هفتاد قسمت، ده ها نوع گناه را اعالم می کند. در هر قسمت، سه چهار نوع 
گناه بیان شده که در مجموع حدوداً سیصد نوع گناه می شود. می گوید: خدایا این گناه من را ببخش، آن گناه من 
گی های آدم  را ببخش... چرا این قدر اعتراف می کنی به گناه؟ چرا این قدر خطاهای خودت را می بینی؟ یکی از ویژ

مسئولیت پذیر این است که مسئولیت خطاهای خودش را می پذیرد. 

که »من این اشتباه را  کنید، گاهی مادر پیش پدر بگوید  گر می خواهید بچه ها را تربیت  پدر و مادرهای محترم، ا
کردم...« پدر بگوید »من  کردم...« پدر بگوید »نه حاال پیش می آید« مادر بگوید: »نه پیش نمی آید، من بی دقتی 
کودک، مثل بت  برای   ، که پدر و مادر کردم...« حاال بچه دارد نگاه می کند، می دانید  را  این اشتباه  هم فالن جا 
کودک، بابای خودش را ابرقدرت عالم و مادرش را ابرفرشتۀ عالم می داند، آن وقت بچه پیش خودش  هستند و 
اتفاقًا من دو سه مرتبه  کردم.  اشتباه  آنجا  بله، من هم  پدر می گوید:  اشتباه می کنند؟! مثاًل  اینها مگر  می گوید: 
کنم... این طوری بچه مسئولیت پذیر بار می آید. چون یکی از  کرده ام، باید خودم را درست  این جور اشتباه ها را 

را بپذیری. که اشتباهاتت  ارکان مسئولیت پذیری این است 

خیلی	ها	مسئولیت	پذیری	ندارند	چون	نمی	خواهند	به	اشتباهشان	اعتراف	کنند

شکست  از  کنند،  اعتراف  اشتباهات شان  به  نمی خواهند  اینکه  دلیل  به  ندارند  مسئولیت پذیری  خیلی ها  اصاًل 
را باید افزایش بدهی و دیگران را متهم نکنی و مقصر ندانی.  می ترسند. قدرت روحی خودت 

اینکه »خودش چه  ایراد می گیرند. نگاه نمی کند به  بعضی  ها دیده اید چقدر نق نق می کنند، به زمین و آسمان 
ایرادی دارد؟« می گوید: نه! من چه ایرادی دارم؟ فالنی به من ضربه زد، تقصیر دیگران بود... پس تو فرشتۀ الهی 

کرده اند!  که آمده ای روی زمین و همه در حق تو جنایت  هستی 

هم  روانشناسی  زمینه های  در  بدهید،  افزایش  مسئولیت پذیری  دربارۀ  را  مطالعات تان  حتمًا  من،  دوستان 
پیشرفت های خوبی در این زمینه انجام شده است. بعد که اینها را مطالعه کردید، بیایید آیات و روایات فراوان در 

را بخوانید.  رابطه  این 

گی را اینجا فقط اشاره  کرد. آخرین ویژ گی های دیگری را می شود ذکر  که مسئولیت پذیر هستند ویژ برای افرادی 
می کنم چون شب های بعد، شرحش را بیشتر خواهم داد.
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،	طرح	دین	 	منکر 	به	معروف	و	نهی	از گی	بعدی	آدم	مسئولیت	پذیر،	حساس	بودن	نسبت	به	دیگران	است/	امر ویژ
برای	مسئولیت	پذیری	است

کم کم آدم مسئولیت پذیر به فکر دیگران می افتد و شروع می کند  تا االن، بحث »مسئولیِت خود پذیری« بود، اما 
که نسبت به دیگران حساسیت نشان نمی دهد، یعنی بدبختی  نسبت به دیگران حساسیت نشان دادن. کسی 
که نسبت به دیگران و نسبت به آد م های اطراف خودش احساس  یا سعادت دیگران برایش فرقی نمی کند، کسی 
از منکر  امربه معروف و نهی  باید ترسید، اهل  آدم  از این  آدم مسئولیت پذیری نیست،  مسئولیت نمی کند، این 
نیست. امر به معروف و نهی از منکر طرح دین است برای مسئولیت پذیری. پیامبر)ص( می فرماید: همۀ شما 

ِتِه« )ارشاد القلوب، دیلمی/ج1/ص1۸4(  ُکْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعَیّ
ّ
ُکُل ُکْم َراٍع َو 

ّ
مسئول هستید. »ُکُل

ببینید، آدم خوب زیاد داریم؛ االن وزرایی به نمایندگان محترم مجلس معرفی شده اند. در سابقۀ این وزرای محترم 
کنید ببینید شخصًا آدم مسئولیت پذیری هستند یا نه؟ از نظر اجتماعی مسئولیت پذیر هستند یا نه؟ اهل  نگاه 
گر نبودند و فقط در عالم خودشان  ، اهل دغدغه مندی دربارۀ دیگران هستند یا نه؟ ا امر به معروف و نهی از منکر
که چه عرض بکنم، نگهبانی دِم در مدرسۀ ابتدایی  کلی هم  که چه عرض بکنم، مدیر  بودند، اینها به درد وزارت 
گر مسئولیت پذیر نباشد به چه درد جامعه می خورد؟  هم نمی خورند! هرچقدر هم آدم خوب و باسوادی باشد، ا
آدم های  بهترین  اینها  به شما بگویم. ممکن است همۀ  را  کنم، می خواهم اصل بحث  نمی خواهم بی احترامی 
مسئولیت پذیر باشند. آیا در رزومه اش کار جهادی دارد یا نه؟ هرکاری کرده برای پاداش بوده یا نه؟ با نظارت فقط 

کرده است؟  کرده؟ یا نه، فراتر از آن عمل  کار  کرده و خوب  کار 

دانش	آموزان	محترم،	مسئوالنه	درس	بخوانید

که  که در مدرسه می خوانی، آیا فقط بخاطر این است  که در جلسه هستید، درس هایی  دانش آموزان محترمی 
گر این طور باشد، معلوم نیست از توی این  نمره بگیری، باالی سرت ایستاده اند که به زور این درس ها را بخوانی؟ ا
گر توانستی مستقل بخوان؛ مثاًل همان ماه های اول، همه اش  درس خواند چی در بیاید؟ البته اینها را بخوان، ولی ا
را یک جوری بخوان که هر موقع خواستند امتحان بگیرند، بلد باشی، ولی متناسب با امتحان، درس نخوان، شب 
امتحان درس نخوان، خواهش می کنم به شخصیت خودت توهین نکن. یک جوری درس بخوان که موقع امتحان 

نیاز به درس خواندن نداشته باشی و اال انسانیت از تو گرفته شده است، مسئوالنه درس بخوان. 

گر معلم گفت که »این قسمت کتاب را الزم نیست بخوانید؛ در امتحان نمی آید« بعد از امتحانت آن قسمت کتاب  ا
را بنشین بخوان، کتاب را شروع کن خالصه کردن. نصفش را خالصه کردی، بقیه اش را بگو »بعد از امتحان خالصه 

می کنم« هرکتاب درسی ای باشد. این طوری دانشمند می شوی! 

گر کسی گفت: »دیگر چرا خالصه کردی؟« نمره ات را که بیست گرفتی. صریحًا بگو،  »من که گوسفند نیستم بخاطر  ا
اینکه تشویق بشوم، درس بخوانم، من می خواهم انسان باشم،  یا بخاطر  که جلوی دهنم می گیرند  یک علفی 
را  گرفته ام همه شان  را البد یک دانشمندهایی نوشته اند، من تصمیم  کتاب ها  نمی خواهم حیوان باشم.« این 
کنم  گرفتم، ولی سر حس مسئولیت پذیری ام می خواهم اینها را خالصه  کنم. امتحان های اینها را بیست  خالصه 
و بعدها این خالصه هایم را می خواهم به بچه هایم نشان بدهم. خیلی شیرین است، که االن یک کتابی را خالصه 

کنی و بعدها به فرزندانت نشان بدهی. 
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کنار  گرفته باشی انجام بدهی. در  که مال خودت باشد؛ یعنی خودت تصمیم  کارهای علمی ای انجام بده  یک 
داری  دانشگاهی  رشتۀ  گر  ا یا  بخوانی،  گرفتی  تصمیم  خودت  که  بخوان  را  کتاب هایی  یک  مدرسه  درس های 
می خوانی، یک رشتۀ دیگر را هم خودت بخوان نه برای نمره، نه برای مدرک، آن وقت دانشمند می شوی، چیزفهم 

کنید، خودتان را نجات بدهید، مسئولیت پذیرانه زندگی بکنید.  می شوی. به خودتان رحم 

	مسئولیت	پذیرانه		انجام	بدهید	که	نه	تشویق	دارد	نه	تنبیه سعی	کنید	یک	کار

کارش،  گر از باب تکلیف یا از باب نبودن امکانات، کارمند شده است، حتمًا در محیط  کارمند است و ا که  کسی 
کار نگیرد. بخشی از خدمات را به اطرافیان و همکارانش و به دیگران در  کارش را انجام بدهد و اضافه  بخشی از 
بیرون ارائه بدهد که هیچ کس تشویقش نکند. اینها همان اخالصی است که گفته می شود، اینها مراتب تربیت برای 

مسئولیت پذیری است تا انسان باقی بمانیم، چون انسان است و مسئولیت پذیری. 

از  از فعالیت های شان مسئولیت پذیرانه است و این خیلی عالی است، اما بعضی  البته الحمدهلل خیلی  طلبه ها 
که نه تشویقی دارد، نه تنبیهی دارد، و بعد  که هیچ کار مسئولیت پذیرانه ای را انجام نمی دهد  طلبه ها را می بینی 
می خواهد برود حتمًا عضو هیئت علمی دانشگاه بشود. البته عضو هیئت علمی دانشگاه شدن بد نیست، ولی 
که فعالیتش فقط در حد انجام وظیفۀ  طلبه نیاز ندارد. برای یک طلبه، زشت است و خالف شأن طلبگی است 
که حقوق بگیرد و برود خانه. این خیلی ضدآخوندی است، آخوند یعنی نیروی جهادی، یعنی  اداری اش باشد 

»طبیٌب دّواٌر بطّبه« 

کثر حجم زندگی اش در تحصیل و در فعالیت شغلِی مسئولیت پذیرانه  گر کسی می خواهد زندگی ای داشته باشد که ا ا
باشد اتفاقًا بیاید طلبه بشود، طلبگی بهترین فضا برای افزایش حجم فعالیت هایی است که انسان مسئولیت پذیرانه 
و خودجوش شروع می کند به انجام دادن. إن شاءاهلل شایستگی باالیی داشته باشید، اینکه به شما ریاست هم 
که امام زمان)ع( نگاهت می کند و تو را به عنوان جوان شایستۀ امت  می رسد یا نه، مهم نیست، مهم این است 

اسالمی انتخابت می کند.
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 »کاِر گروهی« بهترین تمرین برای مسئولیت پذیری است
 بهترین زمان برای تشکیِل گروه، دوران مدرسه است

فهرستی از انواع و مراتب مسئولیت پذیری

استقالل	داشتن	بدون	مسئولیت	پذیری،	نه	امکان	دارد	نه	فایده	دارد		

در جلسات قبل، یک مقدار دربارۀ مسئولیت پذیری گفتگو کردیم و عرض کردیم مسئولیت پذیری جایگاهی است 
که انسان، استقالل و عزت خودش را در زندگی، عملیاتی می کند، تجربه می کند، تمرین می کند و تقویت می کند. 
به این نتیجه رسیدیم که استقالل داشتن بدون مسئولیت پذیری نه امکان دارد نه فایده دارد و مسئولیت پذیری 

بدون داشتن استقالل هم امکان نخواهد داشت. 

در کل می توان گفت که دین، برنامه ای است برای تأمین استقالل انسان و زندگِی مستقاّلنۀ یک دین دار و مؤمن. 
اینکه به اوج استقالل برسید. اوج  برای  را تمرین می دهد  که دارد شما  کنید، می بینید  کجای دین نگاه  به هر 
استقالل را خوِد خداوند متعال دارد و خدا می خواهد ما را به خودش برساند. پس باید یک تناسبی با او پیدا کنیم.
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	بیایند 	بار 	این	جهت	باشد	که	افراد	مسئولیت	پذیر 	خانه	و	مدرسه	باید	در تربیت	در

زیبایی و شکوه دین وقتی فهمیده می شود که ما زیبایی و شکوه مستقل بودن را بفهمیم. زیبایی و هیجان انگیزبودن 
را زیبا بدانیم و زندگی  که ما مسئولیت پذیری  و جّذاب بودن دین به عنوان یک برنامه، وقتی فهمیده می شود 
جز  آرزویی  و  ندانیم  موفقیت  اصاًل  مسئولیت پذیری  بدون  را  موفقیتی  هر  به  رسیدن  و  بدانیم  زیبا  را  مسئوالنه 
مسئولیت پذیری و اجرای درست مسئولیت ها به ذهن خودمان راه ندهیم و قلب خودمان را دائمًا مشغول کنیم 

به مفهومی به نام مسئولیت پذیری و پیاده کردن این مفهوم در زندگی. 

تربیت ما در دوران خانه و مدرسه و بعد از آن در مسیر زندگی، به ویژه در دوران جوانی باید در این جهت باشد که 
هرچه بیشتر ما را مسئولیت پذیر بار بیاورد.

توصیف	انسان	مسئولیت	پذیر	 
اجازه بدهید در همین آغاز سخن، یک مقدار مسئولیت پذیری و یک انسان مسئولیت پذیر را برای شما توصیف 
کنم و بعد، از شما هم یک درخواست دارم. البته شاید درخواست بنده را مهم، مفید یا ضروری تلّقی نکنید ولی 
بنده خیلی جّدی این درخواست را از شما دارم: هر کدام از شما بعد از این جلسه، قلم و کاغذ بردارید و یک انسان 
کنید. بنده در اینجا چندتا وصف از انسان مسئولیت پذیر به  مسئولیت پذیر و خوِد مسئولیت پذیری را توصیف 
شما پیشنهاد می دهم. البته شما حتمًا ادبیات تان قوی تر است و می توانید زیباتر نگاه کنید. )حتی می شود این 

کرد(  کتاب، منتشر  کرد و در قالب یک  توصیف های شما را جمع 

،	ترسو	نیست	و	جرأت	اقدام	دارد 	توصیف	های	مسئولیت	پذیری	/	انسان	مسئولیت	پذیر چند	نمونه	از

همان طور که می دانید، توصیف مسئولیت پذیری فرق می کند با اینکه شما مبانِی عقلی مسئولیت پذیری را توضیح 
کنید و  کید  بدهید. توصیف فرق می کند با اینکه شما بگویید مسئولیت پذیری خیلی خوب است و مدام بر آن تأ
اهمیت اش را بگویید. توصیف این است که بگویید »مسئولیت پذیری چگونه است و چیست؟ در رفتار یک انسان 
کاری  باید  و مفاهیم مهم، کم کاری می کنیم.  را چگونه نشان می دهد؟« ما خیلی در توصیف پدیده ها  خودش 
کسی توصیفات شما را می خواند، بگوید این آدم اواًل به مبانی و عوامل مسئولیت پذیری و انواع  که وقتی  کنید 
کرده است و ثالثًا قلم زیبایی داشته  مسئولیت پذیری آشنا بوده، ثانیًا خوب دیده و در ذهن خودش خوب تصور 
که من از توصیف مسئولیت پذیری به شما می گویم زیاد از نظر ادبی  کرده است. نمونه هایی  و خوب آن را منتقل 

که شما انجام می دهید.  کارهای بهتری  قوی نیست ولی می تواند یک آغازی باشد برای 

حاال چند نمونه از توصیف های مسئولیت پذیری را خدمت شما عرض می کنم: یک انسان مسئولیت پذیر استقالل 
 ، تفّکر قدرت  خودش  در  مسئولیت پذیر  انسان  کند.  تقویت  و  تحکیم  را  آن  می خواهد  و  است  یافته  را  خودش 
، ترسو نیست و زیادی محتاط نیست. یک  تشخیص و برنامه ریزی و جرأت اقدام می بیند. انسان مسئولیت پذیر

انسان مسئولیت پذیر برای تشخیص و اقدام، منتظر اقدام دیگران نیست. 

کید	می	کند: 	استقالل	و	مسئولیت	پذیری	تأ 	بر 	آن،	سه	بار موعظه	ای	که	خداوند	در

کنیم و  که حیف بود ما این دهه دربارۀ استقالل و مسئولیت پذیری صحبت  حاال یک آیۀ قرآن برای شما بخوانم 
این آیۀ قرآن را نخوانیم:
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قیَن  همان طور که خداوند متعال فرموده است، کّل قرآن کتاب موعظه است )هذا َبیاٌن ِللّناِس َوُهًدى َوَموِعَظٌة ِللُمَتّ
؛ آل عمران/13۸( سبک ادبیات قرآن هم به موعظه خیلی نزدیک است. اما در یک آیۀ قرآن که آیۀ ویژه ای هست، 
ِعُظُکْم ِبَواِحَدٍة« )سبأ/46( 

َ
َما أ

ّ
، موعظه می کنم »ُقْل ِإَن خداوند می فرماید: پیامبر من، بگو من شما را به یک چیز

گر خدا بخواهد یک موعظه بکند چه می گوید؟ آیا می شود موعظه های قرآن را در یک موعظه، جمع کرد؟ خداوند  ا
ِعُظُکم ِبَواِحَدٍة«؛ من شما را یک دانه موعظه می کنم؛ آن یک 

َ
َما أ

َ
کار را انجام داده و می فرماید: »ُقْل ِإّن خودش این 

ِ َمْثَنی َو ُفَراَدى« اینکه برای خدا قیام کنید.
ن َتُقوُموا هلِلَّ

َ
دانه موعظه چیست؟ »أ

« تحت  ِ
ن َتُقوُموا هلِلَّ

َ
یادتان هست شب های قبل گفتیم که اخالص، عبارِت دینی و معنوی همان استقالل است. »أ

گروهی را می تواند در  کار  کن. »َمْثَنی َو ُفَراَدى«؛ دو نفری یا تکی. یعنی  کن، اقدام  کسی و چیزی نباش، قیام  تأثیر 
گر هم نشد،  کنید؟ نگو نمی توانی. ا حّد دونفر هم انجام بدهید. شما حداقل نمی توانید دو نفر بشوید و اقدام 
گر بخواهد موعظه های قرآن را خالصه کند در یک موعظه و در یک جمله، سه بار  تنهایی قیام کن »ُفَراَدى« خدا ا

کید می کند.   بر استقالل و مسئولیت پذیری تأ

ِعُظُکم ِبَواِحَدٍة«؛ یعنی من فقط همین یک دانه موعظه 
َ
َما أ

َ
یک بار دیگر بیایید همین آیۀ قرآن را مرور کنیم: »ُقْل ِإّن

َما(« و هم »یک دانه)ِبَواِحَدٍة(« معنایش این است 
َ
کنید. هم »فقط)ِإّن برای شما دارم و از شما می خواهم اجرایش 

که این یکی از موعظه های مهم نیست بلکه مهم ترین است. خب آن یک دانه موعظه چیست؟ 

کید  کید شده است؟ در واقع سه مرتبه تأ حاال ببینید چندبار بر استقالل و مسئولیت پذیری در این یک جمله تأ
ِ َمْثَنی َو ُفَراَدى«، اول اینکه قیام کن و تحت تأثیر چیزی نباش و نترس. دوم اینکه فقط برای 

ن َتُقوُموا هلِلَّ
َ
شده: »أ

گر کسی نبود، خودت تنهایی قیام کن.  خدا قیام کن. سوم اینکه ا

آیه به شدت حضرت امام خمینی)ره( را تحت  آیه هم خیلی جالب است. این  سبِک حرف زدن خداوند در این 
تأثیر قرار داده بود. اماِم باعظمت ما خیلی تحت تأثیر این آیه بود. به همین دلیل حضرت امام)ره( در سال 13۲3 
انقالبِی خودش-که  اّولین اطالعیۀ  از هفتاد سال پیش، در صدر  از پیروزی انقالب و بیش  یعنی 34 سال قبل 
ِ َمْثَنی 

ْن َتُقوُموا هلِلَّ
َ
ِعُظُکْم ِبَواِحَدٍة أ

َ
َما أ

ّ
این اطالعیه را پانزده سال هیچ کسی جواب نداد- این آیه را نوشت »ُقْل ِإَن

َوُفَراَدى« )سبأ/46( چقدر امام تحت تأثیر این آیه بود و تحت تأثیر این آیه عمل کرد و آخرش هم به نتیجه رسید. 
امام/ج1/ص۲1( )صحیفه 

	می	کنند	و	همان	را	انجام	بدهد 	نمی	ماند	که	ببیند	دیگران	چه	کار 	منتظر انسان	مسئولیت	پذیر

»ِاّمَعه«  کاظم)ع(  امام  تعبیر  به  نیست.  دیگران  منتظر  نمی کند،  نگاه  دیگران  به  مسئولیت پذیر  انسان  یک 
نیست. حضرت به یکی از اصحاب خود فرمود: اّمعه نباش. پرسید: اّمعه یعنی چه؟ فرمود: یعنی اینکه نگو من 
اس ؛  َکَواِحٍد ِمَن الّنَ َنا 

َ
اِس َو أ َنا َمَع الّنَ

َ
َعُة َقاَل َتُقوُل أ ّمَ ِ

ْ
َعًة ُقْلُت َو َما ال  َتُکوَنّنَ ِإّمَ

َ
هم یک کسی مثل مردم هستم. )ال

االختصاص/ص343( 

کثر آدم ها این جوری  هستند. شاید در این تست های روان شناسی دیده باشید، چند نفر را در یک  متأسفانه ا
جایی می نشانند، مثاًل اینها آمده اند در نوبت طبیب نشسته اند، ولی در واقع اینها از قبل هماهنگ شده اند برای 
اینکه تست روانشناسی بگیرند. بعد یک دفعه ای صدای زنگ می آید، و همه اینها بلند می شوند و می نشینند. آن 
که جدید آمده است می گوید: این یعنی چه؟ هیچ کسی هم چیزی نمی گوید. این فرد هم رویش نمی شود  کسی 
بپرسد. )البته اینکه رویش نمی شود بپرسد خیلی بد است( دوباره یک زنگ به صدا در می آید و اینها همه بلند 
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که یک نفر جدید هم آمد، او هم بلند شد و نشست. دومین بار و سومین  می شوند و می نشینند. بعد می بیند 
که تکرار شد، این فرد جدید هم بلند می شود و می نشیند، فکر می کند باید بلند شود و بنشیند. چرا بیخود  بار 
بلند شدی؟ می گوید »آخر همه بلند می شوند و می نشینند« تو کجا تربیت شده ای که این قدر شخصیت ضعیفی 
گر از تو بپرسند: چرا الکی بلند شدی، چه  داری؟ چرا آدم مستقّلی نیستی؟ تو مسئولیت رفتار خودت را داری. ا
که بگویی »ُخب همه بلند می شدند من هم بلند شدم«؟!  آیا این پاسخ قانع کننده ای است  جوابی می دهی؟ 

انسان مسئولیت پذیر این جوری نیست. 

جالب اینجاست که در ادامۀ این تست روانشناسی، نشان می دهد که اینها همه رفتند و فقط همین شخص مورد 
که بناست به اتاق طبیب برود. حاال او در این سالن، تنها نشسته  کسی است  آزمایش، مانده است و او آخرین 
که غیر از او هیچ کسی نمانده است، ولی او باز هم بلند می شود  است، دوباره آن زنگ به صدا در می آید، درحالی 
گر قباًل به خاطر دیگران پا می شدی و می نشستی، االن برای چه بلند  که همه رفته اند. ا و می نشیند! ُخب حاال 

کاری را نمی دانی چرا انجام می دهی؟ که دلیل یک  شدی؟ تو 

	می	کند 	مرور
ً
	فهرست	کارها	و	اقداماتی	را	که	باید	انجام	بدهد،	دائما انسان	مسئولیت	پذیر

که  کارها و اقداماتی را  ، فهرست  انسان مسئولیت پذیر، شخصیت اش خیلی جذاب است. انسان مسئولیت پذیر
که خودش برای خودش  کرده و به این برنامه ای  باید انجام بدهد، دائمًا مرور می کند، چون خوِد او برنامه ریزی 

کرد. کسی از او سؤال نخواهد  کار را انجام ندهد  گر او این  ریخته، بسیار اهمیت می دهد با اینکه می داند ا

را مدیریت می کنیم؛ یک پولی بده و بگو  که می گویند »ما شما  اپلیکیشن ها در غرب، باب شده است  از  بعضی 
کجا رسیده است! یعنی طرف، حتی حال ندارد  کار به  کنیم!« ببینید  کارهایت چیست، ما مدام به تو یادآوری 
کارهایم را یکی به من بگوید!« بعضی از پدر و مادرها، برای  که برنامۀ خودش را به یادش بیاورد، می گوید »این 
فرزندشان مربی می گذارند که هر دقیقه زنگ بزند و بگوید تو این را خواندی؟ تو آن را خواندی؟ )در تلویزیون  هم 
تبلیغ می شود( با این کارشان در واقع می خواهند ببعی های باهوش بار بیاورند! آدم مسئولیت پذیر خودش برنامه 

می ریزد و خودش برنامه هایش را ِچک می کند. 

که  هست  دیگری  اپلیکیشن های  بکنی،  انتخاب  خودت  برای  رئیس  و  مدیر  که  اپلیکیشن هایی  آن  جای  به 
خودت،  برنامۀ  همین  طبق  می توانی  شدی،  بلند  که  صبح  از  می کنی،  یادداشت  آنها  داخل  در  را  برنامه هایت 
کارهایت را انجام بدهی. البته زنِگ هشدارش را هم خاموش کن، که بخواهد سِر وقت به تو خبر بدهد، چون این 
کارهایم را می نویسم ولی یادم می رود مراجعه  ، تو را ضعیف می کند. خودت مراجعه کن. برخی می گویند: »من  کار

کی هستی؟!  کنم!« تو دیگر 

	به	کسی	جز	خدا	امید	ندارد	و	موفقیتش	را	مشروط	به	کمک	دیگران	نمی	کند/	توکل	به	خدا	 انسان	مسئولیت	پذیر
	غیرخدا	یک	وجه	استقالل	است و	بریدن	از

انسان مسئولیت پذیر دائمًا به مرور فهرست کارها و اقداماتی می پردازد که برنامه ریزی کرده و باید انجام بدهد، 
کمک هیچ کس نمی کند. هیچ وقت نمی نشیند  کسی جز خدا امیدوار نیست و موفقیت خود را مشروط به  به 
کمک نمی کند،  کسی  کمک بکند چه خواهد شد...« می گوید: فرض می کنیم  گر فالنی به من  که »ا تخّیل بکند 
آن وقت من چه خواهم کرد؟ توکل به خدا و بریدن از غیر خدا یک وجه استقالل است. )ما وقت نکردیم در مورد 



| جلسه نهم |
توصیف مسئولیت پذیری و انواع و مراتب آن

105

استقالل و مسئولیت پذیری مفّصل صحبت کنیم؛ فقط داریم می گوییم که جایگاه استقالل و مسئولیت پذیری 
کجای دین است(

، برای موفقیت خود، اقدامات خود و اجرای برنامه های خود هیچ شرطی را قرار نمی دهد؛ فقط  آدم مسئولیت پذیر
گریزان نیست و از آن لّذت می برد و از مسئولیت نداشتن متنّفر  به خدا توکل می کند. از مسئولیت پذیری، فراری و 

است. باالترین لّذتش انجام مسئولیت است، نه بردن منفعت. 

،	با	عوامل	موفقیتش	خیالپردازانه	برخورد	نمی	کند	بلکه	مثل	شکارچی،	آنها	را	صید	می	کند انسان	مسئولیت	پذیر

، به هیچ عامل موفقیتی دل نمی بندد، از هیچ عامل شکستی تنّفر ندارد و عوامل شکست  آدم مسئولیت پذیر
که می خواهند  خود را حریف مبارزۀ روی ُتشک ورزشی یا زمین ورزشی می داند... حتمًا دیده اید ورزشکارها اول 
که می خواست  »این  با هم دست می دهند. می گویید:  با هم دست می دهند. آخرش هم دوباره  کنند،  مبارزه 
تو را بزند زمین، چرا با او دست می دهی؟« می گوید: »ُخب بله، این حریف من است« با عوامل شکست خودش 
این جوری دست می دهد. با عوامل شکست خودش، دوست هست و از آنها نمی ترسد و در مقابل آنها احساس 
کنم...« نه، این دفعه  ضعف نمی کند و نمی گوید: »وای! چه بحرانی شد! این اآلن آمده است مرا بزند! باید فرار 
کارش را به عهده می گیرد و در  شکسَتم داد، اما دفعۀ بعد، من شکستش می دهم. آدم مسئولیت پذیر مسئولیت 

مقابل عوامل شکست، ننه من غریبم بازی در نمی آورد، بلکه با آنها می جنگد و همیشه آمادۀ مبارزه است.

کند، آنها را صید می کند و خود را شکارچی می داند.  آنکه با عوامل موفقیت خود، خیالپردازانه برخورد  از  بیش 
»عوامل موفقیت چه چیزهایی هستند؟ چه جوری به دست می آیند؟« برای اینکه پاسخ این سؤال ها را پیدا کند، 
)َو  را غنیمت می شمارد  الُفَرص« فرصت ها  »اغَتِنُموا  و نقشه می ریزد. صیاد است، شکارچی است.  صبر می کند 
َحاِب َفاْنَتِهُزوا ُفَرَص اْلَخْیِر ؛ نهج البالغه/ حکمت۲1( البته برای همۀ این نکاتی که عرض کردیم،  اْلُفْرَصُة َتُمّرُ َمّرَ الّسَ

توصیه های دینی وجود دارد ولی متأسفانه وقت نداریم به بیان اینها بپردازیم.

مسئولیت	پذیرانه	زندگی	کنید،	نه	منفعت	طلبانه	و	لذت	جویانه

از  را  کنید، نه منفعت طلبانه و لذت جویانه. لذت و منفعت، شما  خانواده های محترم، مسئولیت پذیرانه زندگی 
از منفعت بردِن بدون مسئولیت پذیری.  از مسئولیت پذیری لذت ببرید، نه  مسئولیت پذیری جدا نکند. 

، در هیچ کجا متوقف نمی شود و از ابتدا هم هیچ حّد یقفی را در ذهنش نمی آورد، بلکه مدام  انسان مسئولیت پذیر
، تفریح کمی دارد چون به تفریح، نیاز ندارد.  دایرۀ مسئولیت خود را در حال افزایش می داند. انسان مسئولیت پذیر

جلسه قبل هم این را عرض کردیم و با یک توضیح مختصر از کنارش عبور کردیم.

کلمات ساده ای است، البته غلط نیست  همه می گویند »مادر، مظهر عشق است و عاشق فرزندانش است« اینها 
که بگوییم »مادر نسبت به فرزندانش احساس مسئولیت  و به سهم خودش زیباست؛ اما از این زیباتر این است 
، این  کنید. مثاًل روز پدر و روز مادر می کند« حاال همین مسئولیت پذیرِی مادر یا مسئولیت پذیرِی پدر را توصیف 
توصیف را در یک نامه ای بنویسید و به پدر و مادر خودتان بدهید، ببینید پدر و مادرتان چه حسی پیدا می کنند؛ 
یک حّس تشکر عمیق! پدر و مادرتان وقتی این نوشتۀ شما را دیدند، طبیعتًا خوشحال می شوند از اینکه پسرشان 
اتفاقی  و مادرتان چه  پدر  برای  و متوجه شده است. بعد می دانید  را دیده  آنها  یا دخترشان، مسئولیت پذیری 
گر مسئولیت پذیری تو را و نعمت دادن تو را ببینم، تو هم این قدر  ممکن است بیفتد؟ می گویند: »خدایا من هم ا
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ِکیف می کنی؟ من که خیلی ِکیف کردم وقتی بچه هایم دیدند که من چه اقداماتی برایشان انجام داده ام...« شاید 
گر شما یک چنین نامه ای برای پدر و مادرت بنویسی، آنها به خدا مقرب تر بشوند. ا

	را	 	و	مسئولیت	گریز 	مسئولیت	پذیر کنیم/	باید	شخصیت	افراد	غیر باید	در	جامعه	مان	مسئولیت	پذیری	را	توصیف	
کنیم تقبیح	

می کند  ترسیم  را  خاّصی  زندگی  سبک  واقع  در  کردم،  عرض  مسئولیت پذیر،  انسان  یک  توصیف  در  که  مطالبی 
جامعه مان  در  باید  ما  است.  توصیف  قابل  خیلی  مسئولیت پذیری  می کند.  پیدا  مسئولیت پذیر  انسان  یک  که 
مسئولیت پذیری را توصیف کنیم؛ خیلی بیشتر از این چیزی که امروز داریم. و از آن طرف، باید شخصیت آدم هایی که 
مسئولیت پذیر نیستند را تقبیح کنیم. نه تنها بعضی ها مسئولیت پذیر نیستند، بلکه بعضی ها مسئولیت گریز هستند. 

و  کنیم  توصیف  هم  با  را  مسئولیت پذیری  ابعاد  از  ُبعد  یک  می توانستیم  شب  هر  و  داشتیم  فرصت  ای کاش 
کنیم. فرهنگ سازی  جامعه،  در  بلکه  کنیم،  تقبیح  را  بی مسئولیتی ها  انواِع  و  مسئولیت گریزی 

	ذهنت	توصیف	 بهترین	راه	برای	مبارزه	با	راحت	طلبی،	مسئولیت	پذیری	است	/	باید	بتوانی	مسئولیت		پذیری	را	در
	مسئولیت	گریز	خواهی	شد!

ّ
ال کنی	و	ا

گر این موضوع   از شما خواهش می کنم در همین حدی که این مطالب را از بنده می شنوید، متوقف نشوید، بلکه ا
کسی از شما امتحان  کنید؛ البته  به نظرتان مهم است، خودتان مسئوالنه به آن بپردازید. اصاًل همین جا تمرین 
 مسئولیت گریز خواهی 

ّ
کنی و اال نمی گیرد ولی باید بتوانی مسئولیت  پذیری را در ذهن خودت به زیبایی توصیف 

شد؛ چون انسان راحت طلب است. 

که انسان را در همان بدِو به دنیاآمدن وادار به حرکت می کند.  دوستان من، راحت طلبی اولین احساسی است 
این  می کند.  گریه  باشد  ناراحت  بچه  وقتی  است.  گرسنه اش  چون  است،  ناراحت  چون  می کند؟  گریه  بچه  چرا 
اسیر  را  آدم  کرد. دائمًا  پیدا  راحت طلبی نجات  از  راحتی هم نمی شود  این  به  و  اولین صفت است  راحت طلبی 
مسئولیت پذیری،  در  اینکه  دلیل  به  است  مسئولیت پذیری  راحت طلبی،  با  مبارزه  برای  راه  بهترین  می کند. 
مسئولیت پذیری  زیبای  توصیف  با  شما  و  نمی رسد  پایش  گرد  به  راحت طلبی  هیچوقت  که  هست  لذت هایی 

ببینید. می کند،  وادار  مسئولیت گریزی  به  را  انسان  که  راحت طلبی ای  زشتی  می توانید 

انواع	و	مراتب	مسئولیت	پذیری	 
همین مقداری که به توصیف مسئولیت پذیری پرداختیم کفایت می کند، حاال اجازه بدهید به یک قسمت دیگری 
بعضی هایش  البته  بپردازیم.  مسئولیت پذیری  مراتب  و  انواع  به  می خواهیم  قسمت  این  در  بپردازیم،  بحث،  از 
نوع،  دوازده  به جای  داریم.  مسئولیت پذیری  نوع  دوازده  ولی  کردیم،  صحبت  قبل  شب های  گریخته  جسته  را 
دوازده مرتبه هم می توانید بگویید؛ چون بعضی  از اینها، بعد از بعضی های دیگر است، هرچند بعضی هایش را هم 

می توانید روی حساب تنوع، شمارش بکنید. 

این  کنند،  برنامه ریزی  فرزندان شان  و  تربیت خودشان  برای  که می خواهند  کسانی  یا  که معلم  هستند،  کسانی 
کم و زیاد هم  کرد. البته می شود این دوازده تا را  دوازده مورد را یادشان باشد. برای تک تک شان باید برنامه ریزی 

کرد، وحی ُمنزل نیست. اما دین ما دربارۀ هر دوازده تایش توصیه های مشخصی دارد. 
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1.	مسئولیت	پذیرِی	شخصی

مسئولیت پذیرِی شخصی را می توان اولین نوع یا اولین مرتبه از مسئولیت پذیری دانست. مثاًل اینکه من مسئولیِت  
کمتر شنیده باشید: فرموده اند هر  که شاید  نظم خودم را دارم. یک نمونه  از مسئولیت  پذیری شخصی را بگویم 
گر مریض شد چه چیزی باید بخورد  کسی چهل سالش شد ولی نفهمید چه غذایی را بخورد برایش مفید است و ا

تا شفا پیدا کند در این آدم خیری نیست. )در محضر آیت اهلل بهجت/ج3/ص۲3۸(

 تو باید مسئولیت درمان و بهداشت خودت را خودت به عهده بگیری. مدام می رود پیش آقای دکتر و می گوید: 
که این جوری  کمی توضیح بده، چه شد  »آقای دکتر حالم بد است!« دکتر می گوید: خب چه مشکلی داری؟ یک 
شدی؟ چندوقت یکبار این جوری می شوی؟ می گوید: گاهی می شوم. ُخب مثاًل چندوقت یک بار؟ می گوید: یادم 
نیست! تو حتی مرض خودت را هم نمی توانی درست برای دکتر توضیح بدهی! درحالی که تو از یک زمانی به بعد، 
دیگر باید طبیب خودت بشوی. تو مسئولیت درماِن خودت را داری. تا چهل سالگی، وقت داری طبع خودت را 

بشناسی و درمان خودت را بشناسی. مسئولیت پذیرِی شخصی یعنی این!

کند و بگوید »چه  البته عیبی ندارد پیش دکتر هم بروی، ولی پیش دکتر یک توضیحاتی بده که دکتر اصاًل تعجب 
، مثاًل چند مرتبه دستشویی می روی؟ می گوید: نمی دانم؛  دقتی داری در رفتار خودت!« دکتر می گوید: در طی روز
کند چون ممکن است عالمت فالن بیماری یا مقدمۀ فالن بیماری باشد.  توجه ندارم! هر کسی باید این را توجه 
یاد  بچه ها  به  را  جسم  به  مربوط  ابتدایِی  مسائل  این  که  مدرسه ای  بدهند،  یاد  باید  مدرسه  در  را  چیزها  این 
که نتواند در تغذیه، انضباط شخصی، زندگی شخصی و حتی غذا پختن به  ندهد، چه فایده ای دارد؟! مدرسه ای 
دانش آموز، چیزهایی یاد بدهد که این دانش آموز مسئولیت زندگی خودش را داشته باشد و زندگی فردی خودش 

کند، واقعًا چه فایده ای دارد؟   را اداره 

2.	مسئولیت	پذیری	خانوادگی

بعد از مسئولیت پذیری شخصی، به سراغ مسئولیت پذیری خانوادگی می آییم. امام باقر)ع( می فرماید: من یک 
ْن 

َ
َحّبُ ِإَلّيَ ِمْن أ

َ
ًة أ ُحّجَ َحّجَ

َ
ْن أ

َ َ
که در راه خدا آزاد بکنم برایم ارزشمندتر است. )َو اهلِل أل حج بروم از هفتاد برده ای 

ْبِعین  ؛ کافی/ج۲/ص195(  البته حج، در واقع مسئولیت پذیری دینی  ی َبَلَغ الّسَ ْعِتَق َرَقَبًة َو َرَقَبًة ... َو ِمْثَلَها َحّتَ
ُ
أ

گر حج بروم ارزش اش باالتر  است که بعداً به آن هم خواهیم رسید. این قدر ارزش حج باالست که می فرماید: من ا
است از اینکه هفتاد برده  در راه خدا آزاد کنم. معلوم است که برده در راه خدا آزاد کردن، خیلی ارزش دارد و حضرت 

که مسئولیت پذیری دربارۀ دین چقدر قیمتش باالست.  هم این را می داند، ولی می خواهد بگوید 

گر مسئولیت یک خانواده را به عهده بگیرم و بگویم زندگی اینها را تأمین می کنم، تربیت بچه های  بعد می فرماید: من ا
اینها را به عهده می گیرم )حاال چه خانوادۀ خودم باشد، چه مسئولیت یک خانوادۀ دیگر از مسلمین باشد( ارزش 
 

َ
ُکّف

َ
ْکُسَو َعْوَرَتُهْم َفأ

َ
 َجْوَعَتُهْم َو أ

َ
ُسّد

َ
ْهَل َبْیٍت ِمَن اْلُمْسِلِمیَن أ

َ
ُعوَل أ

َ
ْن أ

َ َ
این کار از هفتاد حج پیش من باالتر است. )َو أل

ْبِعیَن ؛ کافی/ج۲/ص195( ی َبَلَغ الّسَ ًة... َو ِمْثَلَها َحّتَ ًة َو َحّجَ ُحّجَ َحّجَ
َ
ْن أ

َ
َحّبُ ِإَلّيَ ِمْن أ

َ
اِس أ ُوُجوَهُهْم َعِن الّنَ

	مسئولیت	خانواه	نمی	روند؟ 	بار 	می	اندازند	و	زیر چرا	خیلی	از	جوان	های	ما	ازدواج	را	به	تأخیر

االن به یک جوان می گویی: چرا ازدواج نمی کنی؟ چرا زیر بار مسئولیت یک خانواده نمی روی؟ می گوید: »هنوز نه، 
من نمی خواهم...« ُخب این جوان را چه کسی این طوری تربیت کرده است؟ بعضی وقت ها پدرها مقّصرند، بعضی 
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وقت ها مادرها مقّصرند، بعضی وقت ها هر دو. متأسفانه ایرادهای جدی وارد هست و خیلی از اینها به عیب های 
پدر و مادرها برمی گردد. 

که متأهل هستند اآلن خیلی خوشحال شدند؟ حاال برویم در مورد مسئولیت پذیری متأهل ها صحبت  آنهایی 
کرده ای؟ مثاًل هفت هشت سال هست. چند تا بچه داری؟ یک دانه. تو با  که ازدواج  کنیم. شما چند سال است 
خودت چه کار کردی که حاضر نیستی مسئولیت تعداد فرزندان بیشتر و تربیت تعداد فرزندان بیشتری را بپذیری؟ 
گر می خواهید بچه هایتان مسئولیت پذیر باشند، یکی از بهترین راه ها برای مسئولیت پذیر شدن  ضمن اینکه شما ا

گر فاصلۀ سنی این بچه ها با هم زیاد نباشد.  بچه ها افزایش تعدد کودکان در خانواده است؛ مخصوصًا ا

گر پنج تا فرزند در یک خانواده باشد، می دانید چه اتفاقی می افتد؟ البته با فاصلۀ کم، مثاًل خیلی بخواهید فاصله  ا
 ) بیندازید سه سال. یک نتیجه اش این است که آخرین فرزندی که به دنیا می آید، اولین فرزند)دختر باشد یا پسر
کند؟ بهترین تربیت برای فرزندان در  کمک  کوچک تر چقدر می تواند  در نگهداری آخرین فرزند و حتی فرزندان 
، کسانی هستند که مسئولیت تربیت فرزندان بیشتری را به عهده  خانواده های پر فرزند است و بهترین پدر و مادر

می گیرند. در این مورد، مسئولیت گریزها چه کسانی هستند؟ طبیعتًا خانواده هایی که کم فرزند هستند. 

3.	مسئولیت	پذیرِی	گروهی

گروهی یعنی چه؟ یعنی اینکه من و  گروهی است. مسئولیت  بعد از مسئولیت پذیری خانوادگی، مسئولیت پذیری 
شما با هم قرار می گذاریم یک کاری را انجام بدهیم. بهترین جای تشکیل گروه و بهترین زمان تشکیل گروه در دوران 
کنند. اینکه معلم با تک تک دانش آموزان  کار  گروه تشکیل بدهند و  مدرسه است. در مدرسه باید بچه ها با هم 
گروه، مسئولیت  کند؛ مسئولیت عضویت در  گروه بندی  را  ارتباط داشته باشد غلط است؛ باید بالفاصله بچه ها 
کمک کردن،  کوتاه آمدن، مسئولیت به همدیگر  گروه، مسئولیت توافق کردن، مسئولیت مقابل همدیگر  گفتگو در 
مسئولیت تالش برای برنده شدِن گروه در مسابقه ها؛ مثل طناب بازی، فوتبال یا هر بازی دیگری که مسئولیت گروه 

کند.  را به ما یادآوری 

	گروهی	کردن،	بهترین	تمرین	برای	مسئولیت	پذیری	است کار

که  است  مسئولیت پذیری  برای  تمرین  بهترین  کردن  گروهی  کار  می گویند،  مسئولیت پذیری  تمرین  در  اصاًل 
هست. کم  خیلی  ما  بین  در  گروهی  کاِر  متاسفانه 

کنید:  ایشان سؤال  از  ائمۀ محترم جماعات مساجدتان بپرسید.  از  را  این  که شما  را مطرح می کنم  یک سؤالی 
که روایت داریم »العلماء ورثُة األنبیاء«؟ یعنی اینکه علما جانشینان پیامبران هستند و باید  آیا این درست است 
ْنِبَیاء ؛ 

َ ْ
کار پیامبران باشد و مسئولیت شان شبیه مسئولیت پیامبران الهی باشد )ِإَنّ اْلُعَلَماَء َوَرَثُة األ کارشان شبیه 

کافی/ج1/ص3۲( آنها هم طبیعتًا پاسخ می دهند: بله. این روایت را امام خمینی)ره( هم در کتاب والیت فقیه شان 
آورده اند.  مفّصل 

و  کرد  تقسیم  نفره  ده  گروه های  به  را  مدینه  مردم  خدا)ص(  رسول  می گویند  که  است  درست  آیا  بپرسید:  بعد 
که از قبل  گروهی را »عریف« گذاشت و یک شورای مرکزی دوازده نفره  گروه سازی راه انداخت؟ و اسم مسئول هر 
کرد؟ احتمااًل بگویند: بله  کرده بود باالی سر اینها قرار داد و به این صورت، کّل مردم مدینه را سازماندهی  درست 

کار را انجام داده است.  کرم)ص( در مدینه، این  درست است، پیامبر ا
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گروهی  کار  آن وقت شما از امام جماعت محترم مسجد بپرسید: پس شما چرا ما را سازماندهی نمی کنید تا ما هم 
را یاد بگیریم؟ 

	بدهید 	فعالیت	خودتان	قرار
ّ

	گروهی	می	توانید	»بسیج«	را	محل 	زمینۀ	کار در

شما در زمینۀ کار گروهی و در زمینۀ مسئولیت پذیری در کار گروهی می توانید »بسیج« را محّل فعالیت خودتان قرار 
بدهید. می توانید به ائمۀ جماعاتی مراجعه کنید که این فعالیت های گروهی را در محله ها سازمان دهی می کنند.

کشور ایجاد می کند تحت عنوان »امام محله«. نه فقط امام جماعت به   طرحی را دارد در 
ً
سازمان تبلیغات اخیرا

این معنا که صرفًا نماز را برگزار کند. ما در زبان فارسی »امام جماعت« را غلط ترجمه کرده ایم و گفته ایم »پیش نماز« 
که »شما نمازت را بخوان برو، کاری به بقیۀ چیزها نداشته باش!« نه، او در واقع »امام  و معنایش این شده است 

گروه است. او خودش باید سازماندهی کردن را یاد بدهد.  جماعت« است، یعنی امام 

البته مسئولیت پذیرِی گروهی با باندبازی و با اجحاف در حّق دیگران به خاطر گروه، فرق می کند؛ اما صورِت مسئله 
ک کرد! آدم وقتی مسئولیت یک گروه از مؤمنین را پذیرفت یا وقتی مسئوالنه عضو یک گروه شد، وظایفش  را نباید پا

را در گروه، درست انجام می دهد.

که قدرت را به دست می گیرند و  متأسفانه امروزه در همه جای دنیا، برخی از احزاب و باندهای سیاسی هستند 
کسی متوجه نمی شود، چون افراِد جامعه، تک تک دارند  پشت پرده در حق مردم جنایت می کنند و معمواًل هم 
گروه یا باند سیاسی با هم متّشکل می شوند و این ملت را غارت  زندگی می کنند و متشکل نیستند. آن وقت یک 
گروه متشّکل وجود دارد از بازرگانان و تجار  می کنند و آنها را به بردگی می کشند. امروز در اندازه های جهانی یک 
کی هم دارند و جهان  جهانی به نام صهیونیست ها. اینها با هم یک گروه تشکیل داده اند که تعهد گروهِی وحشتنا
را دارند چپاول می کنند. تا وقتی که مردم سازماندهی را تمرین نکنند و تشکیالت را تمرین نکنند به جایی نخواهند 

گروه متشکل)یعنی صهیونیست ها( باقی می مانند. رسید و تحت سلطۀ این 

	تشکیالت	و	کار	جمعی	نشان	بدهیم	 	مقابل	مؤمنین	را	باید	در فروتنی	در

ذیَن 
ّ
گروهی، حرف بسیار هست. مثاًل در آیۀ قرآن دربارۀ مؤمنین به پیامبر)ص( می فرماید: »َو اَل دربارۀ مسئولیت 

ِشّداُء َعَلی الُکّفاِر ُرَحماُء َبیَنُهم« )فتح/۲9( »رحماء بینهم« خیلی مفهوم مهمی است؛ یعنی اینها با همدیگر 
َ
َمَعُه أ

کار  با هم  باید  را نشان بدهند یعنی  این  باید  با همدیگر مهربانند، در عرصۀ عمل هم  اینکه فقط  مهربانند، نه 
کار اقتصادی با هم یک تعاونی راه بیندازند و... بکنند. مثاًل در زمینۀ 

 ِمنُکم َعن دیِنِه 
ّ

ذیَن آَمنوا َمن َیرَتَد
ّ
َها اَل ُیّ

َ
در آیۀ دیگری، در مورد یاران امام زمان)ع( در آخرالزمان می فرماید: »یا أ

، یک گروهی را خواهم  ُهم َوُیِحّبوَنُه« )مائده/54( خداوند می فرماید من در آینده ای دور َفَسوَف َیأِتي اهلَلُّ ِبَقوٍم ُیِحُبّ
ٍة َعَلی  ِعَزّ

َ
ٍة َعَلی اْلُمْؤِمنیَن أ

ّ
ِذَل

َ
آورد که اینها این جوری  هستند: خدا اینها را دوست دارد و اینها خدا را دوست دارند، »أ

 فروتنِی 
ّ

اْلکاِفریَن« در مقابل مؤمنان به شّدت فروتن هستند. ما این فروتنی را در تشکیالت باید نشان بدهیم و اال
قالبی خواهد بود؛ یعنی معلوم نیست که تواضع و فروتنِی ما واقعی و درست باشد. 
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که حتی عیب رفیقت را خودت بپذیر و ُحسن  که در مسئولیت پذیری، دین می گوید  کردم  در جلسه قبل عرض 
خودت را به رفیقت نسبت بده. این تعلیم دین است که فراتر از آموزه های روا ن شناس ها در زمینۀ مسئولیت پذیری 

است. مسئولیت پذیری گروهی در واقع ظرف و بستر اجرای همین آموزه های دین است.

4.	مسئولیت	فامیلی	و	قومی

نوع دیگر مسئولیت پذیری، مسئولیت فامیلی و قومی است. آدم در ارتباط با فامیلش مسئولیت دارد. صلۀ رحم 
یک جلوۀ خاصی از این معناست. رسیدگی به فامیل، رسیدگی به محرومین از فامیل، شاد کردن دل فامیل. اصاًل 
که در واقع قاتالن فامیل  که فامیل دارد از بین می رود. خانواد ه های تک فرزند  جوامع جدید به سمتی می رود 
هستند. بچۀ تو یا نوۀ تو پس فردا نه عمو دارد، نه دایی دارد، نه عمه دارد. خیلی از اقسام فامیل را تجربه نمی کند و 
ک برسرِی نئولیبرالی را بعضی ها در سبک زندگی ترویج می کنند. آن نخست وزیر  می گوید: این چیست؟! فرهنگ خا
گر با هم باشند توطئه می کنند!« بله  کنند، ا که مردم تنها زندگی  کنیم  کاری  خبیث قبلِی انگلیس می گفت »باید 

مردم علیه قدرت های ظالم و مستکبر توطئه می کنند. 

ما چند نوع گروه داریم و چند نوع مسئولیت اجتماعی داریم. من می توانستم یک کلمه اینجا بگویم »مسئولیت های 
اجتماعی« ولی این را برای شما فرهیختگان تفکیک کردم. یک نوعش، مسئولیت فامیلی است. امیرالمؤمنین)ع( 
ْکِرْم 

َ
. )َو أ ، اینها بال های تو هستند برای پرواز در نامۀ خودش خطاب به جوانان فرمود: فامیل خودت را نگه دار

ِذی ِإَلْیِه َتِصیُر ؛ نهج البالغه/نامه31( آقا یک وقت فامیل بازی 
َ
ْصُلَک اّل

َ
، َوأ ِذی ِبِه َتِطیُر

َ
ُهْم َجَناُحَک اّل

َ
َعِشیَرَتَک، َفِإّن

نشود! ُخب باید مراقب باشی که آن قدر مبالغه نکنی. فامیل بازی وقتی بد است که تو با فامیل بازی به دیگران ظلم 
گر اولویِت کمک کردن تو و کمک گرفتن تو باشد، خیلی هم خوب است. کنی. ولی توجه به فامیل ا

که حاضر نیستند باهم  کافی است، ولی این قدر با همدیگر بد هستند  بعضی  از فامیل ها با اینکه تعدادشان هم 
یک تعاونی فامیلی راه بیندازند. چرا این قدر با همدیگر بد هستید؟ چرا این قدر با همدیگر زود دعوایتان می شود؟ 

چرا در مقابل همدیگر کوتاه نمی آیید؟ چرا دست فامیل فقیرتان را نمی گیرید؟

کسی اینترنتی  ، مثاًل رانندۀ تا االن خیلی از جوان ها را می بینید که شغل های خودشان را از دست داده اند و به ناچار
راه  تعاونی  و یک  کنتد  را جمع  فامیلی خودشان، پول هایشان  اینها می توانند در جمع  تلفنی شده اند. ُخب  یا 
بیندازند و با هم کار کنند و از استعداد خودشان پول در بیاورند، اما معمواًل این کار را نمی کنند چون به هم اعتماد 
که دعوایشان بشود. آیا این اخالق است؟ آیا این دین داری است؟ مسئولیت فامیلی خیلی  ندارند یا می ترسند 

که آدم در ارتباط با فامیلش چقدر مسئول است!  مهم است، بروید روایات را ببینید 

5.	مسئولیت	شغلی	و	صنفی

یک  هست،  که  مختلفی  فعالیت های  برای  معمواًل  است.  صنفی  و  شغلی  مسئولیت  بعدی،  مسئولیت پذیری 
گروه  این  اعضای  اداره،  این  اعضای  کارگران،  فعالین مشاغل مختلف، مثاًل کشاورزان،  گروه هایی شکل می گیرد. 
نظامی و... اینها یک مسئولیتی نسبت به هم شغلی های خودشان پیدا می کنند. همۀ اینها در دین ما تأییدشده 
بافِت  این خودش یک  باید بپوشانی. اصاًل  را  کم کاری اش  و  کار بکنی  این همکار خودت  باید جای  است، شما 
زیبای اجتماعی خاص درست می کند. مسئولیت های شغلی است و مسئولیت های صنفی که یک صنف را تقویت 

گرفته تا قدرتمندان دولتی( می کند و نمی گذارد دیگران حّق او بخورند )دیگران از قدرتمنداِن ثروت 
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گروه	شدن،	ممکن	است	آسیب	هایی	داشته	باشد؛	مثل	باندبازی	و	فامیل	بازی

تحسین  می بیند  را  اینها  وقتی  آدم  و  دارند  تعصبی  یک  صنف شان  به  نسبت  که  هستند  اصناف  این  از  بعضی 
می کند. البته، هر کدام از این مسئولیت ها هم ممکن است یک آسیب هایی داشته باشد، مثاًل این طور نباشد که 

که بخواهند به اصناف دیگر ضربه بزنند. بین اعضای یک صنف، یک همگرایِی نادرستی شکل بگیرد 

باالخره گروه شدن، آفت هم دارد، باند شدن، آفت دارد، ولی معنایش این نیست که ما مسئولیت جمعی خودمان 
را فراموش کنیم. فامیل بازی، هم خیلی بد است. ناسیونالیست بازی و اینکه ما به خاطر حّس ناسیونالیستی، به 
، احساس مسئولیت نکنیم. اینها آفات  کنیم، خیلی بد است. یعنی دربارۀ ملت های دیگر مّلت های دیگر ظلم 
کردن از مسئولیت نیست، بلکه باید جلوی  کدام از این مسئولیت های اجتماعی است، اما راه چاره اش، فرار  هر 

گرفت. آفاتش را 

ی
ّ
6.	مسئولیت	وطنی	و	مل

که نسبت به اّمت اسالمی داریم، هر  نوع دیگری از مسئولیت پذیری، مسئولیِت وطنی و مّلی است و مسئولیتی 
کسی مسلمان است ما نسبت به او یک مسئولیتی داریم. )چون فرصت نیست، فقط عنوانش را عرض می کنم و به 

تفصیل نمی پردازم.(

7.	مسئولیت	نسبت	به	اّمت	اسالمی

گر صبح از خواب بیدار بشوی  مسئولیت بعدی ما مسئولیت نسبت به اّمت اسالمی است. پیامبر)ص( فرمود: ا
صَبَح  اَ )َمن  تو مسلمان نیستی  اّمت اسالمی برطرف بکنی،  از  را  اینکه یک مشکلی  برای  و هّمت نداشته باشی 
برداری  قدمی  یک  اسالمی  اّمت  برای  گر  ا حاال  کافی/ج۲/ص164(  ِبُمسِلم؛  َفَلیَس  الُمسِلمیَن  ِبُاموِر  َیهَتَمّ  َلم  َو 
که اّمت  کنی  کاری  که اصاًل غوغاست! نه فقط برای یک مسلمان، بلکه یک  چه ثواب هایی خدا در نظر می گیرد 

مسلمان و اّمت اسالمی تقویت بشود و پرچم اسالم باال برود. 

کرده اند. جزئیات و نمونه های فراوانی  خیلی از سیاستمداران ما در این چهل سال، از تقویت اّمت اسالمی فرار 
هست و چند ساعت فقط باید وقت بگذاریم و از این نوع خیانت ها حرف بزنیم. حضرت امام)ره( در وصیتنامۀ 
گر غفلت  خودشان نوشتند که آبادکردن مملکت وظیفۀ مسئولین هست، رفاه مردم وظیفۀ مسئولین هست، اما ا
به  بلکه مسئولیت نسبت  و  اّمت اسالمی  به  یعنی همان مسئولیت نسبت  برای ظهور-که  زمینه سازی  از  کنند 
که انقالب ما محدود به ایران نیست. انقالب مردم ایران  بشریت- اینها خائن هستند. )مسئوالن ما باید بدانند 
بر همه  که خداوند  ارواحنا فداه- است  به پرچمدارى حضرت حجت-  بزرگ جهان اسالم  انقالب  نقطه شروع 
گر لحظه اى  مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادى و مادى ا
مسئولین را از وظیفه اى که بر عهده دارند منصرف کند، خطرى بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد ؛ صحیفه 

)3۲7 امام/ج ۲1/ص 

که شما  کنیم  کنند و مطالبه گری  کنند و به ما معرفی  چهار تا جوان پیدا بشوند و با مطالعه، این خائن ها را پیدا 
کسی جرأت نکند اینجور سیاست بازی ها را دربیاورد. چرا مسئولیت اجتماعی خودتان را اجرا نمی کنید؟ تا دیگر 
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8.	مسئولیت	نسبت	به	جامعۀ	بشری

ما نسبت به جامعۀ بشری هم مسئولیت داریم. یک نمونه از مسئولیت ما نسبت به جامعۀ بشری را بگویم. آمد 
گفت: آقا امام صادق)ع(، ما که یار شما هستیم، آیا ثواب کارهای ما باالتر است یا ثواب یاران آخرین امام وقتی پیروز 
گر ما ثواب مان بیشتر است، چرا برای  شدند؟ حضرت فرمود معلوم است، شما ثواب تان بیشتر است. گفت: خب ا
ظهور دعا کنیم؟ حضرت فرمودند: تو نمی خواهی جهان بشریت سعادتمند بشوند؟ تو دلت می آید که مردم عالم 
ِو اْلِعَباَدُة ِفی ُظُهوِر اْلَحّقِ 

َ
َماِم ِمْنُکُم اْلُمْسَتِتِر ِفی َدْوَلِة اْلَباِطِل أ ِ

ْ
ّرِ َمَع ال ْفَضُل اْلِعَباَدُة ِفی الّسِ

َ
َما أ ّیُ

َ
در گمراهی بمانند؟ )أ

 اْلَحّقَ َو اْلَعْدَل ِفی اْلِباَلِد َو ُیْحِسَن 
َ

ْن ُیْظِهَر اهلُل َعّزَ َو َجّل
َ
وَن أ َما ُتِحّبُ

َ
...ُسْبَحاَن اهلِل أ اِهِر

َ
َماِم ِمْنُکُم الّظ ِ

ْ
َو َدْوَلِتِه َمَع ال

؛ کافی/ج1/ص333( این یعنی مسئولیت  اْلُمْخَتِلَفِة  اْلُقُلوِب  َبْیَن  َف  ُیَؤّلِ َو  اْلَکِلَمَة  اهلُل  َیْجَمَع  َو  اِس  الّنَ ِة  َعاّمَ َحاَل 
جهانِی تو، دعا برای ظهور را اقتضا می کند، نه حتی مسئولیت نسبت به جهان اسالم! 

9.	مسئولیت	نسبت	به	طبیعت

گر مسئولیت  نوع دیگر مسئولیت ما، مسئولیت نسبت به طبیعت است که چه مسئولیت فوق العاده ای است، ما ا
نسبت به طبیعت را بشناسیم می توانیم طبیعت ایران زمین را به کجا برسانیم!

10.	مسئولیت	نسبت	به	دین

که بگذارید در این باره فقط یک روایت برای شما بخوانم.  مسئولیت نسبت به دین، یک مسئولیت دیگری است 
ُکْم 

َ
ِإّن َو  َفِإّنِي َمْسُئوٌل  ِکَتاِبِه  َلُکْم ِمْن   ِفیَما َحّمَ

َ
َعّزَ َو َجّل ُقوا اهلَل 

َ
اّت اْلُقْرآِن  اِء  ُقّرَ رسول خدا)ص( می فرماید: »َیا َمَعاِشَر 

که با قرآن آشنا هستید و قرآن را حمل می کنید، من مسئول هستم و  کسانی  َمْسُئوُلون « )کافی/ج۲/ص606( ای 
ُلوَن 

َ
ْنُتْم َفُتْسأ

َ
ا أ ّمَ

َ
َساَلِة َو أ شما هم مسئول هستید، باید با مسئولیت خودتان آشنا بشوید. »ِإّنِي َمْسُئوٌل َعْن َتْبِلیِغ الّرِ

ِتي«؛ شمایی که قرآن را می شناسید مسئول کتاب خدا و سنت من هستید که دارید  ْلُتْم ِمْن ِکَتاِب اهلِل َو ُسّنَ ا ُحّمِ َعّمَ
حمل می کنید آیا وظیفۀ خودتان را انجام دادید یا نه؟

11.	مسئولیت	نسبت	به	حکومت،	قانون	و	نظم	اجتماعی

از این مسئولیت هم  یازدهمین نوع مسئولیت پذیری، مسئولیت نسبت به حکومت و قانون و نظم اجتماعی. 
بدون توضیح و تفصیل عبور می کنیم.

12.	مسئولیت	نسبت	به	ولّی	جامعه	دینی	و	مقام	والیت

این  که نسبت به ولّی جامعۀ دینی و مقام والیت داریم. سخن دربارۀ  دوازدهمین مسئولیت، مسئولیتی است 
بعد.  جلسه  برای  بماند  مسئولیت، 

	کرد گذار برخی	می	گویند:	نمی	شود	کارها	را	به	مسئولیت	پذیری	آدم	ها	وا

فردا شب یک سؤال را می خواهیم با همدیگر پاسخ بدهیم. چرا خیلی ها به جای اینکه دانش آموز یا فرزندشان را 
طوری تربیت کنند که مسئولیت پذیر بار بیاید، سعی می کنند با زور و جبر او را وادار به یک رفتارهایی بکنند؟ چون 

گر به عهدۀ خودش بگذاریم و اجرا نکند چه؟  می گویند مسئولیت پذیری ریسک دارد؛ ا
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می آید  خفه کننده  بروکراسِی  و  می شود  گذاشته  زیادی  قانوِن  این قدر  اوقات  از  گاهی  جامعه،  در  چرا  می دانید 
به  نمی شود  می گویند:  اینکه  برای  می گیرد؟  را  مسئولیت پذیری  حّس  رشد  و  مسئولیت  احساس  تربیت  جلوی 
کرد. ما اینها را در سازمان های اداری به عنوان وظیفۀ اداری تعریف می کنیم چون  گذار  مسئولیت پذیرِی آدم ها وا

که مردم، مسئولیت پذیرانه عمل نکنند. ممکن است 

ریسک	عدم	مسئولیت	پذیری	مردم	را	چه	کسی	جواب	می	دهد؟		

گذار نمی کنند. بحث مسئولیت پذیری دربارۀ  در حکومت ها هم معمواًل به همین دلیل است که کارها را به مردم وا
گر بخواهید به مسئولیت پذیرِی  کمیت و مسئولیت پذیری دربارۀ والیت را فردا صحبت خواهیم کرد. ولی شما ا حا
که ممکن است مردم به مسئولیت  خودشان اقدام  مردم، بها بدهید، در آن ریسک هست. ریسکش این است 
نکنند. آن وقت چه خواهد شد؟ حاال ریسک این مسئولیت پذیری را چه کسی جواب می دهد؟ ان شاءاهلل فردا شب 

دربارۀ پاسخ این سؤال صحبت خواهیم کرد.

گر خودشان مستقل  ، دم از استقالل می زنی، ُخب این افراد ا که این قدر کردند: شما  خیلی ها در این مدت سؤال 
شدند، آسیب ندارد؟ مثل همین آفاتی که برای تجمِع صنفی و تجمع گروهی و فامیل  بازی و... وجود دارد. شما که 
به مسئولیت های گروهی بها می دهی و می گویی »بروید گروه تشکیل بدهید« آفات اینها را چه کسی جمع می کند؟ 

نئولیبرال ها رسیدند به اینکه چون نمی شود جلوی این آفات را گرفت، پس کاًل قید مسئولیت را بزنیم! )البته ممکن 
است آفاتی که برای آنها دارد متفاوت باشد( آنها می گویند: مسئولیت پذیری یک امر اخالقی است و ما نمی توانیم 
منتظر اخالق مردم بمانیم، لذا این را با قانون جبران می کنیم... ُخب راه حِل ما چیست؟ ما باید چه کار کنیم؟ این 

آسیب مسئولیت پذیری را چطور باید جلویش را گرفت؟ پاسخ این سؤال را هم جلسه بعد، عرض می کنیم.
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 نسبت به والیت موفق تر بودند؟
ً
 چرا دیکتاتورها ظاهرا

چرا تودۀ مردم، معاویه را یاری کردند اما علی)ع( را یاری نکردند؟

طرح	یک	سؤال	برای	ورود	به	بحث	»رابطۀ	مسئولیت	پذیری	و	والیت	مداری«		

در ادامۀ بحث شب های قبل دربارۀ مسئولیت پذیری، امشب رابطۀ بین مسئولیت پذیری و والیت مداری، رابطۀ 
بین مسئولیت پذیری و احساس مسئولیت نسبت به ولّی، والیت و امام جامعۀ دینی را مورد بحث قرار می دهیم. 
اما بنده می خواهم این بحث را از جای دیگری شروع کنم؛ یک سؤال مطرح می کنم و از شما می خواهم دربارۀ این 

سؤال بیندیشید و پاسخی را که در نهایت، بنده عرض خواهم کرد مورد نقد و بررسی قرار بدهید.

که بعضی از پاسخ های مشهور برای این سؤال، پاسخ های درستی نیستند و برخی از پاسخ های  کرد  باید دقت 
کامل نیستند، بعضی از پاسخ ها هم پاسخ های درستی  مشهور به این سؤال البته پاسخ های درستی هستند اما 
هستند اما سطحی هستند و از الیه های روئیِن پاسخ این سؤال حکایت می کنند، درحالی که پاسخ به این سؤال، 
کامل تر دعوت می کنم. که بسیار عمیق است و بنده شما را به پاسخ های عمیق تر و  الیه های زیرین دیگری دارد 
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	به	دست	معاویه	افتاد؟ چرا	حکومت	امیرالمؤمنین)ع(	بعد	از	5سال،	به	ظاهر	شکست	خورد	و	کار

پنج  این دورۀ  پایاِن  کردند، چرا در  أمیرالمؤمنین علی  )ع( که حدود پنج سال خالفت  که  این است  بنده  سؤال 
ساله از خالفت یا حکومت ایشان، درواقع دولِت ایشان علی الظاهر شکست خورد؟ تا می گوییم »شکست خورد« 
بعضی ها یک دفعه ای به غیرت شان برمی خورد و می گویند: »أمیرالمؤمنین)ع( که هیچ وقت شکست نمی خورد! 

چرا شکست ظاهری را به معنای شکست واقعی می گیری؟«

زمان  در  هستند،  تاریخ  همیشۀ  پیروز  أباعبداهلل الحسین  )ع(  بلکه  علی  )ع(  أمیرالمؤمنین  که  می دانیم  ما  بله 
که شکست خورد. اما بنده دارم ظاهر ماجرا را می گویم،  خودشان هم شکست نخوردند، بلکه دشمن ایشان بود 
که این اسمش شکست نیست و اسمش  کار به دست معاویه افتاد یا نه؟ حاال ممکن است شما بگویید  باالخره 
گذار  پیروزِی حقیقی است. به تعبیر دیگر، سؤال بنده این است: چرا أمیرالمؤمنین علی  )ع( حکومتش به معاویه وا
کرد. می خواهیم  که در زمان خودش و در زمان های آینده ایجاد  شد؛ علی رغم همۀ پیروزی های حق بر باطلی 

که حکومت به دست معاویه افتاد؟  ببینیم چه مشکلی پیش آمد 

گر محقق کرده بود، پس چرا ما االن منتظر  ه« را محقق کرده بود؟ ا آیا أمیرالمؤمنین علی  )ع( »ِلُیظَهَرُه علی الّدیِن ُکّلِ
ظهور حضرت مهدی)عج( هستیم؟ آن همه غربت أمیرالمؤمنین)ع(، آن همه ناله ها و دردهایی که أمیرالمؤمنین)ع( 
اینها اسمش  دارم،  کار  أمیرالمؤمنین)ع(  آخر  گالیه های سال  آن  به  بود؟ من  برای چه  از دست مردم می کشید 
چیست؟ عدم موفقیت دولت ایشان، یا عدم تداوم دولت ایشان یا هرچیزی که شما اسمش را می گذارید...  باالخره 
گذار شد؛ اینکه دیگر معلوم است! چرا دولِت أمیرالمؤمنین علی  )ع( به این فرجام نامطلوب  دولت به معاویه وا

رسید؟ سؤال ما این است. 

	یاری	علی)ع(	کم	گذاشتند؟ 	به	نفع	تودۀ	مردم	نبود؟	پس	چرا	مردم	در 	عدالت	علی)ع(	بیشتر مگر

کنم: مگر أمیرالمؤمنین علی  )ع( عالی ترین حکومت عادالنه و سرشار از عدل را  حاال بگذارید این سؤال را تقویت 
برقرار نکرد؟ آیا حکومت عدل، باید فرجامش این جوری بشود که بیفتد دست حکومت ظلم؟ مگر مردم از عدالت 
گر بگویید: »آن منافقانی که از خواص و نخبگان بودند و از عدالت خوش شان نمی آمد، آنها  خوش شان نمی آید؟ ا
کردند« بنده می گویم: مگر مردم مرده بودند؟ خب خود أمیرالمؤمنین)ع(  کار حکومت أمیرالمؤمنین)ع( را خراب 

هم یکی از خواص بودند، چرا اثر أمیرالمؤمنین)ع( در این جامعه کم است ولی اثر ابوموسی اشعری باال است؟ 

که در یاری علی)ع( کم  کجا بودند  أمیرالمؤمنین)ع( که عدالتش بیشتر به نفع تودۀ مردم بود، پس تودۀ مردم 
که بخش بسیار ظالمی از این مردم نسبت به أمیرالمؤمنین)ع( اتفاقًا  گذاشتند؟ دربارۀ مردمی صحبت می کنیم 
که به دست أمیرالمؤمنین)ع( مسلمان شده بودند و در طول تاریخ هم ما آنان را به عنوان  از اهالی دیاری بودند 
که نبودند، جانیان بالفطره و دشمنان  عاشقان أمیرالمؤمنین)ع( می شناسیم )اهل یمن( قوم یأجوج و مأجوج 

علی)ع( که نبودند!

	که	نادرست	یا	ناقص	هستند: 	پاسخ	های	مشهور برخی	از

برخی در پاسخ این سؤال، می گویند: »خب أمیرالمؤمنین)ع( خیلی های شان را کشته بود!« علی)ع( خیلی از قریش 
کثر خوارج از اهل کجا بودند؟ را کشته بود، اهل یمن را که نکشته بود! اما ببینید ا
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که  برخی می گویند: مردم بغض علی)ع( را به سینه داشتند! این بغض هم مربوط به مدینه بود و ماِل قریشی بود 
کسی را نکشته بود، آنها  که  کشته بود.امیرالمؤمنین)ع( از انصار  أمیرالمؤمنین)ع( فامیل های شان را در جنگ ها 

گذاشتند؟  چرا علی)ع( را تنها 

برخی می گویند: »مردم جاهل بودند!« نه؛ البته می توان گفت که مردم شام، جاهل بودند اما مردم کوفه که جاهل 
یاری نکردند- که  را  از رحلت پیامبر)ص(، علی)ع(  که جاهل نبودند! مردم مدینه-که بعد  نبودند! مردم بصره 

جاهل نبودند! 

 این طور نیست، این هم جزو پاسخ های 
ً
شاید بگویید: »تبلیغات دشمن علیه أمیرالمؤمنین)ع( سنگین بود!« ابدا

که ماهواره و رادیو تلویزیون و این همه چاِپ کتاب و فضای مجازی و... که وجود نداشت.  غلط است. آن زمان 
کجا  معاویه  بود،  علی بن ابیطالب  )ع(  اختیار  در  بیشتر  هم  این  که  بود  سخن  وسیله اش  موقع،  آن  تبلیغات 

بود.  قوی تر  أمیرالمؤمنین)ع(  تبلیغات  اتفاقًا  داشت؟!  را  أمیرالمؤمنین)ع(  سخن آورِی 

گر بگویید: »امکانات دشمن قوی تر بود« نه اتفاقًا امکانات معاویه ضعیف تر از امکانات أمیرالمؤمنین)ع( بود، کل  ا
خراج مملکت در دست أمیرالمؤمنین)ع( بود، معاویه فقط منطقۀ شام را در اختیار داشت؛ هرچند منطقۀ شام، 

بزرگ و ثروتمند بود، ولی معلوم است که بودجۀ أمیرالمؤمنین)ع( بیشتر بود. 

گر بگویید نیروی نظامی معاویه بیشتر بود، نه، اتفاقًا نیروی نظامی أمیرالمؤمنین)ع( بیشتر بود چون شهرهای  ا
بیشتری در اختیار داشت. االن دشمنان ما نیروی نظامی شان بیشتر است، نیروی اقتصادی شان بیشتر است، 
اینکه  ولی  است،  پیش بینی  قابل  حّدی  تا  ببازیم،  دشمن  مقابل  در  ما  گر  ا و  است  بیشتر  تبلیغاتی شان  نیروی 
که در همۀ زمینه ها ضعیف تر است،  کند  گذار  أمیرالمؤمنین)ع( در مقابل استاندار خودش )یعنی معاویه( کار را وا

که چرا این طور شد؟  که دلیل چیست؟ باید دید  چیز عجیبی است و باید دید 

	دقیق	بیان	نمی	شود:
ً
برخی	پاسخ	های	مشهوری	که	معموال

که  نمی دانستند  یعنی  نداشتند؟  بصیرت  چیزی  چه  به  مردم  نداشتند!«  بصیرت  »مردم  نگوییم:  راحت 
أمیرالمؤمنین)ع( اهل زهد است؟ بله می دانستند. آیا نمی دانستند که معاویه کاخ سبز را از پول بیت المال و مردم 
ساخته است؟ بله می دانستند. یک کلمه نگویید »بصیرت« و عبور کنید و بروید! البته این جواب درست است، ولی 
که مردم نسبت به چه چیزی بصیرت نداشتند؟ صورت مسئله را برای خودت راحت حل نکن!  باید دقیق بگویید 

راحت نگوییم: »مردم دین نداشتند« مگر مردم معاویه دین داشتند؟ برای چه این قدر معاویه را یاری می کردند 
را  که بگویی مردم دین نداشتند. کجای دین  را این قدر یاری نکردند؟ من قبول نمی کنم  او  ولی مردِم علی)ع( 

کمک می کردند؟  که معاویه را خوب  نداشتند؟ مردِم معاویه چه دینی داشتند 

که علی)ع( شایستۀ خالفت  آیا مردم نمی دانستند  راحت نگوییم: »والیت مدار نبودند!« والیت مدار یعنی چه؟ 
که معاویه شایستۀ خالفت نیست؟ می دانستند. بله؛ مردِم علی)ع(،  است؟ می دانستند. آیا مردم نمی دانستند 
والیت مدار نبودند، شیعۀ حقیقی نبودند، اما مگر مردِم معاویه شیعۀ حقیقی معاویه بودند؟ پس چطور است 
که معاویه، برای خودش می تواند شیعه درست بکند اما أمیرالمؤمنین)ع( نمی تواند شیعه درست بکند؟ شیعه 

کردن مگر چگونه است؟  درست 
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	که	باید	به	عمق	آن	برسیم: 	پاسخ	های	مشهور برخی	از

برخی می گویند: خواص و نخبگان جامعه با أمیرالمؤمنین)ع( نبودند، اما جامعۀ معاویه، خواص و نخبگانش، 
که البته بد نیست، اما بروید به عمق  سر سپرده بودند و با معاویه همراه بودند. این هم جزء جواب هایی است 

برسید.   جواب 

شاید أمیرالمؤمنین)ع( در دین داری سخت می گرفت و معاویه سهل می گرفت، ولی مگر همۀ مردم هرزه بودند؟ 
حضرت  بکند،  اعتراف  می آمد  گنهکار  می گرفت؟  سخت  کجا  مگر  أمیرالمؤمنین)ع(  بودند؟  هرزه  خوارج  آیا  مثاًل 
که  که وقتی ایشان می رفت جایی  قبول نمی کرد و به او سهل می گرفت. سابقۀ أمیرالمؤمنین)ع( نشان می دهد 
گنهکار ندیدم.  گنهکارانی بودند، دست به دیوار می کشید و چشمش را می بست و می آمد بیرون می  فرمود: من 
)تحفة االخوان فی خصائص الفتیان، کاشانی/ ص۲46( و )روایت مشابه: مستدرک الوسایل/ج1۲/ص4۲6( کجا 
أمیرالمؤمنین سخت گیر بود؟ ایشان کلی اعدامی از دست خلفای دیگر نجات داده بود. چیزی که در تاریخ نبوده، 

چرا به أمیرالمؤمنین)ع( می بندیم؟

اصاًل  نه،  داشتند؟  أمیرالمؤمنین)ع(  از  غلطی  تصور  مردم  آیا  شد؟  این  حکومتش  فرجام  أمیرالمؤمنین)ع(  چرا 
که امیرالمؤمنین)ع( را ندیده باشند؟ أمیرالمؤمنین)ع( بین  تصور غلط یعنی چه؟ مگر مردم آنجا چند نفر بودند 
یک  بیرون  بیاید  بصره  از  می خواست  که  وقتی  می دیدند،  را  او  زاهدانۀ  زندگی  مردم  و  می کرد،  زندگی  مردم  این 
کیسۀ کوچکی را حضرت نشان داد و فرمود: من از بیت المال شما چیزی نبردم، همۀ مردم می دانستند که ایشان 
کرده ام. آیا  که از باغ های خودم در مدینه برداشت  کیسه هم آذوقۀ بین راه من است  راست می گوید. فرمود: این 
ِتی 

َ
 ِمْن َغّل

َّ
ٍة ِفی َیِدِه ِفیَها َنَفَقُتُه َفَقاَل َو اهلِل َما ِهَی ِإال َشاَر ِإَلی ُصّرَ

َ
این أمیرالمؤمنین)ع( دوست داشتنی نیست؟ )َو أ

َنا ِعْنَد اهلِل ِمَن اْلَخاِئِنیَن؛ الجمل و النصرة/ص 4۲۲(
َ
ا َتَرْوَن َفأ ْکَثَر ِمّمَ

َ
َنا َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدُکْم ِبأ

َ
ِباْلَمِدیَنِة َفِإْن أ

چرا	مردِم	معاویه	او	را	یاری	کردند	ولی	مردِم	علی)ع(	ایشان	را	یاری	نکردند؟

که می فرماید: حاضر  کنیم؛ این أمیرالمؤمنین)ع( است  باز برای تقویت سؤال به گونۀ دیگری باهم بحث را مرور 
ّنَ ُمَعاِوَیَة َصاَرَفِنی ِبُکْم َصْرَف 

َ
هستم ده نفر از یاران خودم را بدهم یک نفر از یاران معاویه را بگیرم )َلَوِدْدُت َو اهلِل أ

ْعَطاِنی َرُجاًل ِمْنُهْم؛ نهج البالغه/خطبۀ 97( چرا این طور بود؟ سربازان 
َ
ی َعَشَرَة ِمْنُکْم َو أ َخَذ ِمّنِ

َ
ْرَهِم َفأ یَناِر ِبالّدِ الّدِ

ْشَباَه 
َ
گرفته بودند؟ أمیرالمؤمنین علی  )ع( بر سر مردم خودش فریاد می زد »َیا أ کجا این همه اطاعت را فرا  معاویه 

 ِرَجال « )نهج البالغه/خطبه ۲7( چرا این جور مشکالت را معاویه نداشت؟
َ

َجاِل َو ال الّرِ

که مهر علی)ع( را در دل نداشتند، قبول نمی کنم. مگر مردم عاشق معاویه بودند؟!  گر بگویید: دلیلش این بود  ا
 » ْبِر ْهُل اْلَبَصِر َو الَصّ

َ
 أ

َّ
گر بگویید: مردم صبر نداشتند؛ چون أمیرالمؤمنین)ع( به آنها فرمود »ال َیْحِمُل َهَذا اْلَعَلَم ِإال ا

)نهج البالغه/خطبه 173( بنده می گویم: مردم پای رکاب معاویه در جنگ صفین، هفتاد هزار کشته دادند، چطور 
که بیشتر  کشته دادند و این قدر صبر نداشتند؟ معاویه  آنها صبر داشتند، ولی مردم پای رکاب علی  )ع( سی هزار 
را  معاویه  لشکر  کشته های  نصِف  از  کمتر  أمیرالمؤمنین)ع(  لشکر  کردند.  مقاومت  مردمش  ولی  بود  داده  کشته 
داشتند ولی مردم می گفتند: وای بی تاب شدیم، همه ُمردند، نابود شدیم...« چرا آن طرف در لشکر معاویه این 

چیزها را نمی گفتند؟

 نمی شود به این سؤال، به سادگی جواب داد. بگذارید یک سؤال دیگری مطرح کنم. شما گفتید که أمیرالمؤمنین 
که این حرف را قبول نمی کنم. چه کسانی ایشان را دوست نداشتند؟ نخبگانی از  علی  )ع( را دوست نداشتند، من 
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خواص جامعه، به ویژه از قریش، و آنهایی که حق شان از بیت المال قطع شده بود مخالف علی)ع( بودند. پس آن 
کنند؟ آنها چرا علی)ع(  که از علی)ع( حمایت  کجا بودند  که حق شان از بیت المال فراوان تر شده بود، آنها  مردمی 

را یاری نمی کردند؟

گر بگویی بصیرت نداشتند، می گویم به چه چیزی بصیرت نداشتند؟ مگر یاران معاویه خیلی بصیرت داشتند؟!  ا
مجاهد  است،  زاهد  است،  عادل  علی)ع(  که  می دانستند  مردم  نداشتند؟  بصیرت  چیزی  چه  به  علی)ع(  یاران 
کار  چرا  پس  ندانند؟  آنها  که  بود  چیزی  چه  دیگر  است،  باصفا  است،  حکیم  است،  عالم  است،  مخلص  است، 

این سؤال نگذرید.  کنار  از  از شما خواهش می کنم ساده  أمیرالمؤمنین)ع( نگرفت؟ 

	که	ایشان	می	خواست	نشد؟ سؤال	دوم:	چرا	فرجام	حکومت	پیامبر)ص(	آن	طور

کنم: ُخب أمیرالمؤمنین)ع( مشکل  کسی این سؤال را پراهمیت می داند، سؤال پراهمیت تری را به او هدیه  گر  ا
کرم)ص( چطور؟ ایشان چه مشکلی داشت؟ چرا فرجام حکومت ایشان آن چنان شد که نمی شود  داشت؛ پیامبر ا
همه اش را گفت؟ فاطمیه یادت هست؟ چه کسی مقابل پیامبر)ص( بود که حضرت بخواهد از او شکست بخورد؟ 
که مسیر پیامبر)ص( را تغییر دادند، آنها چه قدرت اقتصادی، نظامی، تبلیغاتِی خاصی داشتند؟ آیا مردم  کسانی 

نسبت به رسول خدا)ص( بصیرت نداشتند؟ چرا حکومت رسول خدا)ص( این چنین شد؟ 

کنارش رد بشوند، اما دربارۀ رسول  دربارۀ أمیرالمؤمنین)ع( ممکن است بعضی ها هر توجیهی بیاورند و ساده از 
خدا)ص( چطور؟ برای أمیرالمؤمنین)ع( پنج سال تجربۀ طوالنی ای نیست که مردم عاشق او بشوند و مردم، الیق 
او بشوند. اما رسول خدا)ص( که بیست و سه سال بین مردم زندگی کرد و ده سال هم حکومت کرد، کاِر ایشان چه 

که فرموده بود، ادامه پیدا نکرد؟  ایرادی داشت؟ چرا حکومت ایشان آن طور 

نگویید: چون مردم، علی)ع( را دوست نداشتند، لذا حکومت پیامبر)ص( توسط ایشان ادامه پیدا نکرد! در غدیر 
کند. )ِباهلِل ما  گرفتند بعد از من، اجازه ندهند راه من ادامه پیدا  که عده ای تصمیم  خم، رسول خدا)ص( فرمود 
ُه َسَیُکوُن ِمْن َبْعدی 

َ
ْفِح َعْنُهْم... ِإّن ِمْرُت ِبالّصَ

ُ
ْنساِبِهْم، َوَقْد أ

َ
ْسماِئِهْم َو أ

َ
ْعِرُفُهْم ِبأ

َ
ْصحابی أ

َ
 َقْومًا ِمْن أ

ّ
َیِة ِإال

ْ
َعَنی ِبهِذِه اآل

حیَفِة...  ْصحاُب الّصَ
َ
ُهْم أ

َ
ال ِإّن

َ
َنا َبریئاِن ِمْنُهْم... أ

َ
ٌة َیْدُعوَن ِإَلی الّناِر َوَیْوَم اْلِقیاَمِة الُیْنَصروَن. َمعاِشَرالّناِس ِإّنَ اهلل َوأ ئّمَ

َ
أ

کردند قبل از ایشان،  که بر خالف علی)ع( عمل  ماَمَة َبْعدی ُمْلکًا َو اْغِتصابًا ؛ خطبه غدیر( کسانی  ِ
ْ

َو َسَیْجَعُلوَن ال
هم  رسول خدا)ص(  داشتند؟  مشکلی  چه  رسول خدا)ص(  با  آنها  ُخب  کردند.  عمل  هم  رسول خدا)ص(  خالِف 
را  را نپذیرفتند درواقع موالیِی پیامبر)ص(  که موالیِی علی)ع(  آنهایی  کنُت موالُه فهذا علّیٌ مواله«  فرمود: »َمن 
نپذیرفته بودند و این هم علنی بود. مثاًل می گفتند: یا رسول اهلل)ص( این دستوِر خدا است یا دستور خوِد شما 

گر دستور شما است ما حرف داریم و نمی پذیریم! است؟ ا

طالیی ترین سربازان رسول خدا)ص( سیصد و سیزده نفر اصحاب او در بدر بودند، اما بعد از جنگ، رسمًا حرف 
کردند( در جنگ  ، اسرای جنگ بدر را در مقابله فدیه، آزاد  گوش نکردند )و بر خالف نظر پیامبر پیغمبر)ص( را 
احد هم بعضی  از یاران حضرت، امر ایشان را اجرا نکردند و »تنگه رارها کردند. مشکالتی که پیامبر)ص( با منافقین 

داشتند هم معلوم است.
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مشکل	این	بود	که	به	علی)ع(	می	گفتند:	»تو	مدیریت	بلد	نیستی!«

بلد  مدریت  و  سیاست  »تو  می گفتند  علی بن ابی طالب  به  که  بود  این  مشکل  بشویم؛  نزدیک تر  پاسخ  به  کمی 
نیستی!« و جالب است به شما عرض کنم که طبق آیۀ قرآن، همین حرف را به پیغمبر هم زدند. در آیۀ قرآن هست 
را فریب داد!  او  ُذن« است و راحت می توان 

ُ
که به رسول خدا)ص( گفتند: او ساده لوح است، دهن بین است، »ا

ُذٌن ؛ توبه/61( 
ُ
أ َوَیُقوُلوَن ُهَو  ِبَيّ  الَنّ ِذیَن ُیْؤُذوَن 

ّ
اَل )َوِمْنُهُم 

گر پیامبر)ص( هم بفهمد،  کاری می کردند و می گفتند: ا بعضی ها پشت سر پیغمبر)ص( هر حرفی می زدند و هر 
که این طور نیست!« و او هم قبول می کند. رسول خدا)ص( هم قبول  می رویم به او می گوییم »نه، به خدا قسم 
)ص(  می کرد. آنها با این حرف، در واقع مدیریت رسول خدا)ص( را زیر سؤال می بردند. قرآن می فرماید: اینکه پیامبر

ُذُن َخیٍر َلُکم...( 
ُ
ذن« باشد یا »زودباور« باشد و حرف شما را خوش دالنه بپذیرد، برای شما بهتر است. )ُقل أ »اُ

همین قدر  هم  أمیرالمؤمنین)ع(  نکند   ! دیگر نشد  ُخب  کرد!«  حکومت  نمی شود  که  »این جوری  بگویید:  شاید 
که نمی شود. بله؛ ُخب  بزرگوارانه برخورد می کرد؟ بله )کم کم داریم به جواب نزدیک تر می شویم( ُخب این طوری 
نشد دیگر! چقدر از کلمات أمیرالمؤمنین)ع( در این باره برای شما بخوانم؟ مثاًل آنجایی که أمیرالمؤمنین)ع( سؤال 
کار نمی کنید. چرا آنها از امام باطل  کار می کنند، اما شما برای من خوب  می کند: چرا یاران معاویه برای او خوب 
اِم َیْعِصی 

َ
ْهِل الّش

َ
ْنُتْم َتْعُصوَنُه َو َصاِحُب أ

َ
اطاعت می کنند، شما از امام حق اطاعت نمی کنند. )َصاِحُبُکْم ُیِطیُع اهلَل َو أ

ْعَطاِنی َرُجاًل 
َ
ی َعَشَرَة ِمْنُکْم َو أ َخَذ ِمّنِ

َ
ْرَهِم َفأ یَناِر ِبالّدِ ّنَ ُمَعاِوَیَة َصاَرَفِنی ِبُکْم َصْرَف الّدِ

َ
اهلَل َو ُهْم ُیِطیُعوَنُه َلَوِدْدُت َو اهلِل أ
ِمْنُهْم؛ نهج البالغه/خطبۀ 97(

	کار	خودش	را	پیش	می	برد 	نمی	کند؛	بلکه	با	زور گذار امام	باطل،	امر	حکومت	را	به	مسئولیت	پذیرِی	مردم	وا

علی جانم، این سؤ ال ها را برای چه با صدای بلند مطرح می کنی؟ شاید برای اینکه در تاریخ ثبت بشود و به ما 
که پاسخش هم هست. چرا آنها از امام باطل اطاعت می کنند و  کنیم می بینیم  گر در همین سؤال، دقت  برسد. ا
شما از امام حق اطاعت نمی کنید؟ یعنی در امامت حق، در والیت حق، یک رازی هست که موجب اطاعت نکردِن 
مردم می شود، ولی در امامت باطل، مرضی هست که مردم را وادار به اطاعت می کند. مرِض امامت باطل این است 
گذار نمی کند.  که به انسان ها احترام نمی گذارد، انسان ها را اداره می کند. امر حکومت را به مسئولیت پذیری مردم وا

کنند؟  که حرکت  که ببیند آیا مردم خودشان احساس مسئولیت می کنند  اما علی بن ابیطالب)ع( منتظر می شود 
طبق برخی از اصول مدیریت که بعضی ها در ذهن شان دارند، مدیریت أمیرالمؤمنین)ع( صحیح نبود! و این را هم 
َقُه َو ِحْصٌن َحِصیٌن  که »شما مدیریت بلد نیستی!« )َیُقوُلوَن ِإّنَ َعِلّیًا َکاَن َلُه َجْمٌع َعِظیٌم َفَفّرَ به علی)ع( می گفتند 
 

َ
ُه َیْغِدُر َو َیْفُجُر َو َلْو ال ی َو َلِکّنَ ْدَهی ِمّنِ

َ
َفَهَدَمُه... ِإَذْن َکاَن َذِلَک ُهَو اْلَحْزَم؛ وقعه صفین/ص5۲9( و )َو اهلِل َما ُمَعاِوَیُة ِبأ

اِس؛ نهج البالغه/خطبه ۲00( ْدَهی الّنَ
َ
َکَراِهَیُة اْلَغْدِر َلُکْنُت ِمْن أ

ِبَما  َلَعاِلٌم  ِإّنِی  )َو  کنم.  را درست  آنها می فرمود: این طور نیست، من می  دانم چجوری شما  امیرالمؤمنین)ع( به   
ْصِلُحُکْم ِبِإْفَساِد َنْفِسی؛ الغارات/۲ /4۲۸( من می دانم آن چیزی که شما را 

ُ
 أ

َ
ی َو اهلِل ال َوَدُکْم  َو َلِکّنِ

َ
ُیْصِلُحُکْم َو ُیِقیم  أ

 ، ْیُف ؛ ارشاد مفید/ 1 /۲۸1( اما من با شمشیر ِذی ُیْصِلُحُکْم ُهَو الّسَ
َ
ّنَ اّل

َ
درست می کند شمشیر است! )َو َلَقْد َعِلْمُت أ

شما را درست نکردم، من برای درست کردن شما به شمشیر دست نمی زنم، من شما را مثل بچه هایم تربیت کردم 
 
َ
ي َفَلْم َتْرَعُووا أ ِقیُم ِبِه ُحُدوَد َرّبِ

ُ
ِذي أ

َ
ْهِلي َفَلْم ُتَباُلوا َو َضَرْبُتُکْم ِبَسْوِطَي اّل

َ
َعاِتُب ِبَها أ

ُ
ِتي أ

َ
ِتَي اّل )َقاَل َو َقْد َعاَتْبُتُکْم ِبِدّرَ

ْضِرَبُکْم ِبَسْیِفي ؛ کافی/ج۸/ص361(
َ
ْن أ

َ
ُتِریُدوَن أ
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	اطاعت	می	کردند	و	یاران	علی)ع(	اطاعت	نمی	کردند؟ چرا	یاران	معاویه	بهتر

کالم دیگری می فرماید: اراذل و اوباش از معاویه اطاعت می کنند درحالی که معاویه به آنها  أمیرالمؤمنین)ع( در 
پول نمی دهد. اما شما آدم های محترم، از من تبعیت نمی کنید درحالی که من از شما تشکر هم می کنم و پول 
ْدُعوُکْم 

َ
َنا أ

َ
 َعَطاٍء َو أ

َ
ِبُعوَنُه َعَلی َغْیِر َمُعوَنٍة َو ال َغاَم َفَیّتَ ّنَ ُمَعاِوَیَة َیْدُعو اْلُجَفاَة الّطَ

َ
 َو َلْیَس َعَجبًا أ

َ
هم به شما می دهم. )أ

ی َو َتْخَتِلُفوَن َعَلّیَ ؛ نهج البالغه/  ُقوَن َعّنِ ْو َطاِئَفٍة ِمَن اْلَعَطاِء َفَتَفّرَ
َ
اِس ِإَلی اْلَمُعوَنِة أ ُة الّنَ ْساَلِم َو َبِقّیَ ِ

ْ
ْنُتْم َتِریَکُة ال

َ
َو أ

خطبۀ 1۸0(

ببینید این حرف های حضرت چقدر حکیمانه و چقدر عمیق است. فقط برطرف کنندگان غیبت امام زمان)ع( و 
که این حرف ها فهمیده نشده است.  ، این حرف ها را می فهمند. 1400سال است  فراهم آورندگان مقدمات ظهور
ایشان  به  هم  پول  می گیرد،  به کار  را  اوباش  و  اراذل  معاویه،  می فرماید:  می گوید؟  چه  امیرالمؤمنین)ع(  ببینید 
نمی دهد ولی آنها برایش می دوند و می جنگند، من آدم های محترم را به کار می گیرم، پول هم می دهم ولی نمی آیند 

کنید، واقعًا چرا این گونه است؟   کنند! یک کمی روی این حرف فکر  کمک 

گر  که تو احترام می گذاری و اینها را آدم حساب می کنی، طرف مقابل هم)ا علی جانم، ُخب مسئله این است 
گر نیاید طوری نمی شود و او هم تنبلی می کند و نمی آید. اما معاویه،  آدم مسئولیت پذیری نباشد( می بیند که ا
مردم را می ترساند و به بردگی می کشاند و با این روش می تواند اراذل و اوباش را به کار بگیرد. علی جان، شما 
که سربازت می شود، خودبه خود برای خودش »آقا« و  نمی توانی اراذل و اوباش را به کار بگیری؛ اصاًل هرکسی 

می شود. باشخصیت 

شیوۀ	برخورد	معاویه	با	مردم	چه	تفاوتی	با	شیوۀ	برخورد	علی)ع(	با	مردم	داشت؟

یکی از اطرافیان معاویه، به او گفت: می دانی تو چرا موفق شدی و علی)ع( موفق نشد؟ چون تو یک کاری کرده ای 
کسی  که وقتی حرف می زنی، مردم از ترس، سکوت می کنند و جرأت نمی دهی  کرده ای  و طوری با مردم برخورد 
گر  گر سؤال بکنی باز هم مردم سکوت می کنند، ا حرف بزند، حتی وقتی حرف هم نمی زنی، مردم سکوت می کنند، ا
جواب هم بدهی مردم سکوت می  کنند، اجازۀ ُنُطق کشیدن به کسی نمی دهی... اینها یعنی معاویه، دیکتاتور است 
َك َتْقَوى ِبُدوِن َما 

َ
ّن

َ
ْخِبُرَك، أ

ُ
ی أ

َ
ّن

َ
و معمواًل هم در طول تاریخ، دیکتاتورها به ظاهر موفق بوده اند نسبت به والیت. )أ

َمْرَت َو َمَع َعِلّی َقْوُم َیُقوُلوَن 
َ
ُلوَن ِإَذا أ

َ
 َیْسأ

َ
 َیُقوُلوَن ِإَذا َسَکْتَت، َو َیسُکتون ِإَذا َنَطَقْت َو ال

َ
َنّ َمَعَك َقْومًا ال

َ
َیْقَوى ِبِه َعِلّی  ال

ُلوَن ِإَذا َسَکَت َفَقِلیُلَك َخْیٌر ِمْن َکِثیِره ؛ اخبار الطوال/ص 155(
َ
ِإَذا َقاَل َو َیْسأ

اما علی بن ابیطالب)ع( وقتی حرف می زد، مردم هم در مقابلش راحت حرف می زدند، وقتی سکوت می کرد هم 
مردم راحت حرف می زدند و وقتی هم جواب می داد باز هم مردم راحت حرف می زدند. مثاًل یک بار حضرت باالی 
منبر بود، یک زنی بلند شد-و با تعابیر خاصی- گفت که یاعلی، تو مدیریت بلد نیستی، تو در مشکالت می نشینی 
ِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن َثاَلٌث َبْلَبْلَن اْلُقُلوَب َقاَل: 

َ
ٌة ِمْن َبِني َعْبٍس َو َعِلّيٌ ع َعَلی اْلِمْنَبِر َفَقاَلْت: َیا أ

َ
و ناله می زنی...) َجاَءِت اْمَرأ

ِة ؛ الغارات/ج1/ص۲5( ُخب حضرت باید چه کار  ِة َو َجَزُعَك ِعْنَد اْلَبِلّیَ ِنّیَ
َ

ْخُذَك ِبالّد
َ
ِة َو أ ؟ َقاَلْت ِرَضاَك ِباْلَقِضّیَ َو َما ُهّنَ

کند؟ با این مردمی که حرفش را گوش نمی کنند، چگونه باید برخورد کند؟ ایشان مثل پدر است، مثل مادری است 
که موعظه می کند و دلسوزی می کند و می خواهد »تو خودت باشی!«
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	بگو،	تا	اطاعت	کنیم! مشکل	خوارج	درواقع	با	نحوۀ	مدیریت	علی)ع(	بود؛	می	گفتند	به	ما	زور

می دانید خوارج به علی)ع( چه گفتند؟ گفتند ما مدیریت تو را نمی پسندیم، باید یک کسی باشد مثل خلیفۀ دوم، 
، فکان من  خودش ِبُبّرد و بدوزد و جلو برود، ما آن را می خواهیم، تو زیاد قاطعانه عمل نمی کنی!  )فاستخلف عمر

سیرته َما أنت عالم ِبِه، لم تأخذه فی اهلل لومة الئم... ؛ انساب االشراف/ج۲/ص370(

آنها درواقع به  بود،  با نحوۀ مدیریت علی)ع(  می دانید عصارۀ داستان خوارج چه بود؟ مشکل خوارج در واقع 
علی)ع( می گفتند که به ما زور بگو، ما اطاعت می کنیم، چرا زور نمی گویی؟! برخی می گویند: »خوارج شیعه نبودند« 
اصاًل شیعه نبودند یعنی چه؟ یعنی اصول و عقائد بلد نبودند؟ شما فکر می کنید این درس های اصول عقائد ما 
که »امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین...« این بحث های اعتقادی را نخوانده بودند و بلد نبودند؟ 
گر این بحث های اعتقادی را دربارۀ علی)ع( نخوانده بودند، الاقل دربارۀ رسول خدا)ص( که خوانده بودند و بلد  ا

بودند! ولی آنها از ذیل مدیریت رسول خدا)ص( هم بیرون رفتند، چون رسول خدا)ص( هم زور نمی گفت! 

	نیست؛	والیت	یعنی	حفظ	کنندۀ	استقالل	و	عزت	و	کرامت	انسان	ها والیت	دیکتاتور

ّنَ ِإَماَرَة َبِني 
َ
 َما َعِلْمَت أ

َ
امام صادق)ع( فرمود: امامت بنی امیه با شمشیر است، ولی امامت ما با رفق و مدارا است. )أ

ِف َو اْلَوَقاِر ؛ خصال/ج۲/ص355(
ُ
ّل
َ
أ ْفِق َو الّتَ ّنَ ِإَماَرَتَنا ِبالّرِ

َ
ْیِف َو اْلَعْسِف َو اْلَجْوِر َو أ َة َکاَنْت  ِبالّسَ َمّیَ

ُ
أ

، دارند والیت را به عنوان دیکتاتور معرفی  کشور والیت دیکتاتور نیست؛ اینکه بعضی ها چهل سال است در این 
که از اول،  می کنند و دموکراسی غربی را احترام گذارندۀ به شأن و استقالل مردم معرفی می کنند، برای این است 

کرده اند.  که جمعی از روشنفکران ما چنین غلط فاحشی پیدا  والیت به درستی توضیح داده نشده است 

ما تا به حال نتوانسته ایم والیت را برای روشنفکرهای عاشق دموکراسی غربی، جا بیندازیم. وقتی از والیت حرف 
که تو قّیم ما باشی؟!« اصاًل می فهمی والیت یعنی چه؟ والیت یعنی  می زنیم، می گوید »مگر ما یتیم صغیر هستیم 
ایجادکنندۀ کرامت و استقالل و عزت انسان ها، والیت یعنی حفظ کنندۀ استقالل و عزت و کرامت انسان ها، والیت 

یعنی افزایش دهندۀ استقالل و عزت انسان ها، والیت پای استقالل و عزت انسان ها تا جان خود ایستاده است. 

حضرت امام)ره( فرمود: »والیت فقیه، ضد دیکتاتورى است؛ نه دیکتاتورى« )صحیفه امام/ج10/ص311( چندتا 
کتاب به من نشان بدهید که این را برای جوان های امروز جا بیندازد، این را برای عاشق های نادان دموکراسی جا 
بیندازد؛ دموکراسی ای که حضرت عالمۀ طباطبائی فرمود »از دیکتاتوری بدتر است« )ترجمه تفسیر المیزان/ ج4/ 

ص194( چرا بدتر است؟ چون با پنبه سر می ُبرد و با فریب، بر انسان ها سلطه پیدا می کند. 

غرب زدۀ  دموکراسی خواهاِن  رسانه هاست.  با  غربی  دموکراسی  دیکتاتوری  اما  است،  اسلحه  با  رضاخانی  دیکتاتورِی 
والیت نفهم را ببینید که چقدر راحت در روزنامه های شان دروغ می گویند؛ عین آب خوردن! خبرنگارهای شان رذیالنه 
دروغ می گویند؛ عین آب خوردن. اینها ابزار دیکتاتورِی دموکراسِی فریب کاری هستند که همین دیکتاتوری نوین است. 

	رسیدند؟	آیا	 کشور گذاشتند،	به	پست	های	اصلِی	 ،	چوب	الی	چرخ	انقالب	 که	در	چهل	سال	اخیر چرا	خیلی	ها	
	نمی	تواند	جلوی	اینها	را	بگیرد؟ رهبر

ایشان، چوب الی چرخ حرکت  از  بعد  و  امام  زمان حضرت  ، در  اخیر این چهل سال  در  کشور  این  در  خیلی ها 
کشور هم رسیدند، چرا؟ آیا رهبری نمی تواند جلوی اینها را  گذاشتند و رسمًا به پست های اصلی سیاسی  انقالب 
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بگیرد؟ گاهی رهبری عزیز انقالب می فرمود که بعضی ها را من نمی خواهم افشاء کنم که چه زمانی چه  حرف هایی 
گر رهبری دوتا سخنرانی بکند برای برمال شدن چهرۀ واقعی برخی  می زدند و االن چه ادعاهایی می کنند... گاهی ا

کار را نمی کند.  کافی است؛ ولی ایشان این  از جریان های سیاسی 

که الاقل این اشعث را  کرد. خوارج می گفتند  أمیرالمؤمنین)ع( کسی مثل اشعث پای رکابش، باالترین خیانت ها را 
کنار بزن، او دارد به تو خیانت می کند... و آنها راست می گفتند؛ اشعث کسی بود که دخترش امام حسن)ع( را کشت 
و پسرش هم جزو قاتلین امام حسین)ع( بود، ابن ملجم هم از خانۀ او با شمشیر زهردار بیرون آمد و علی)ع( را 
، گاهی  کار را نکرد و فقط آن اواخر به شهادت رساند. اشعث در واقع باید اعدام می شد. ولی امیرالمؤمنین)ع( این 

اشعث را نفرین می کرد، فقط همین!

	می	دهد؟! 	ولّی	به	این	سادگی	ها	دستور 	والیت،	اطاعت	است؟	مگر 	کنار 	می	کنید	مهم	ترین	مفهوم	در چرا	فکر

چرا خیلی ها فکر می کنند که مهم ترین مفهوم در کنار والیت، اطاعت است؟ ولّی خدا مگر به این سادگی ها دستور 
می دهد؟ اتفاقًا بیشتر از اینکه دستور بدهد، رو می دهد! بیشتر از اینکه دستور بدهد، از شما انتظاِر »تشخیص« 
گر  ا گر دستور هم بدهد، شما را ُهل نمی دهد،  را آدم حساب می کند. ا از اینکه دستور بدهد، شما  دارد، بیشتر 

کنید.  که دستپاچه بشوید و اطاعتش  دستور هم بدهد، شما را هول نمی کند 

بیشتر می گوید »خودت تشخیص بده وظیفه ات چیست؟« در  بلکه  این سادگی ها دستور نمی دهد،  به  والیت 
، کسی  که »یک انسان مسئولیت پذیر بحث مسئولیت پذیری و استقالل، طبیعتًا این موضوع برای  شما آشناست 
کردیم. که باید وظیفۀ خودش را درست تشخیص بدهد.« در جلسات قبل، دربارۀ همین موضوع صحبت  است 

	والیت	مداری	است مسئولیت	پذیری،	راز

چرا بنده با هر بوروکراسی ای که کارمند، دانش آموز، طلبه یا دانشجو را َبرده بار بیاورد و احساس مسئولیتش را کم 
بکند مخالف هستم؟ مثاًل گاهی به »کارت ساعت زنی« گیر می دهم، گاهی به »امتحان دادن«، گاهی به »مشروط 
کردن دانشجو با سه غیبت« و... چرا به اینها گیر می دهم؟ چون اینها حس مسئولیت پذیرِی افراد را پایین می آورد، 
مسئولیت پذیری راز والیت مداری است. مگر ما نمی خواهیم برای حکومت امام زمان)ع( والیت مدار درست کنیم؟ 

ُخب راهش همین است.

َیْنُصُرُه  َمْن  اهلَلُّ  ِلَیْعَلَم  که می فرماید »َو  آیه است  آیات مسئولیت پذیری، این  از  آیات قرآن برویم. یکی  حاال سراغ 
کمک می کند؛ »بالغیب«! کمک کردِن  را  و پیغمبرش  کسی خدا  ببیند چه  تا خدا  ِباْلَغْیِب« )حدید/۲5(  ُرُسَلُه  َو 
»بالغیب« یعنی چه؟ معنایش این نیست که پیغمبر با صدای بلند به تو امر کند و تو هم بگویی »َچشم« و انجام 
کن اصاًل تو یک جای دیگری هستی، اما خودت داری تالش می کنی و مسئولیت پذیرانه برای  بدهی. بلکه فرض 

کار می کنی.  خدا و پیغمبر، می دوی و 

	دستور 	است	نه	اطاعت	از 	مسئولیت	پذیرِی	مردم	استوار شیوۀ	حکمرانی	والیت،	بر

گر صبر و  حکومت دینی، جامعۀ والیی و شیوۀ حکمرانی والیت، بر اطاعت استوار است یا بر مسئولیت پذیری؟ ا
که اقتضای صبر و بصیرت دارد.  بصیرت الزم است این مسئولیت پذیری است 
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گی های انسان مسئولیت پذیر را دیشب عرض کردم. عمق والیت مداری، کرامت انسان است، عمق والیت مداری،  ویژ
والیی  آنها  نوین.  بردگی  طرفداران  هستند؟  مخالف  والیت مداری  با  کسانی  چه  است،  انسان  مسئولیت پذیری 
نیستند، چون می دانند جایگاه والیت هرچه مستحکم تر بشود، به انسان ها احترام بیشتری می گذارد. اینها برای 

گرانه نمی کردند.  گر احترام قائل بودند تبلیغات اغوا انسان ها احترام قائل نیستند، ا

آن  و  که تطمیعش می کنند و علف جلوی دهنش می گیرند  گوسفندی  را تطمیع می کرد؛ مثل  معاویه بعضی ها 
افراد احترام  به  بلکه  کند،  این شیوه عمل  به  أمیرالمؤمنین)ع( حاضر نشد  که می خواهند می برند.  را به جایی 
روزگار  در  بیاورم  را  بحث ها  این  نمی خواهم  من  نمی کنم.  تطمیع  را  کسی  پول،  با  من  می فرمود  می گذاشت، 
خودمان؛ شما خودتان مصادیقش را متوجه می شوید. شما می توانید در این چهل سال انقالب، خائنین به والیت 

را در عرصۀ سیاسی تشخیص بدهید.  یا والیت ستیزان  و والیت گریزان 

َکاِرُهوَن َها	
َ
ْنُتْم	ل

َ
ِزُمُکُموَها	َوأ

ْ
ُنل

َ
آیه	ای	که	احترام	ولّی	خدا	را	به	مسئولیت	پذیرِی	مردم	نشان	می	دهد:	أ

ُنْلِزُمُکُموَها 
َ
که احترام ولّی خدا به مسئولیت پذیرِی مردم را نشان می دهد. می فرماید: »أ بگذارید یک آیه بخوانم 

که  َکاِرُهوَن« )هود/۲۸( حضرت نوح به مردم فرمود: شما فکر می کنید ما شما را وادار می کنیم به چیزی  ْنُتْم َلَها 
َ
َوأ

دوست ندارید؟ نه؛ ما شما را وادار نمی کنیم. 

این سخنان را حضرت زهرا)س( به مردم مدینه هم فرمود. همین آیۀ قرآن را امام حسن مجتبی  )ع( هم به مردم 
مدینه فرمود. و شبیه همین سخنان را امام حسین)ع( شب عاشورا به یارانش فرمود؛ البته این آیه را نخواند اما در 

واقع آن را اجرا کرد و فرمود: هرکسی می خواهد، برود؛ ما کسی را مجبور نمی کنیم...

گذارِی کارها به  که وا کرد. بحث سِر این بود  کردیم، صحبت خواهیم  که دیشب مطرح  جلسۀ بعد، دربارۀ سؤالی 
مسئولیت پذیری مردم، ریسک دارد. وقتی این قدر  نقش مسئولیت پذیرِی مردم را بیشتر می کنید و آن را مهم تر از 
مدیریت با زور و فریب و فشار از باال قرار می دهید، ُخب این ریسک دارد، حاال آمدیم و طرف مسئولیت پذیر نبود. 
گذار کنید به مسئولیت پذیری مردم، حاال آمدیم و مردم مسئولیت پذیر نبودند،  گر وا ریسکش را چه کار می کنید؟ ا

آن وقت چه می شود؟

کردیم، آمدیم و مسئولیت پذیر نبود و درس  گذار  گر درس خواندِن دانش آموز را به مسئولیت پذیری خودش وا ا
نخواند! آن وقت چه کار کنیم؟ ما می گوییم الاقل طلبه را این جوری با بوروکراسی، اداره اش نکن، به مسئولیت پذیرِی 
گر نخواند، اتفاقًا بهتر است؛ شمشیر را دست زنگِی  گذار کن... می گویند: »آمدیم و درس نخواند!« ُخب ا خودش وا

مست ندهیم که بهتر است! 

کرد و  که فاطمۀ زهرا)س( قرائت  که در واقع ترجمۀ این آیۀ قرآن بود  گفت  شب عاشورا، امام حسین  )ع( سخنی 
َکاِرُهوَن« )هود/۲۸( شما فکر می کنید ما شما را وادار  ْنُتْم َلَها 

َ
ُنْلِزُمُکُموَها َوأ

َ
امام حسن مجتبی)ع( هم قرائت کرد؛ »أ

می کنیم؟ ما دیکتاتور نیستیم، ما جریان مان جریان والیت است...

	نبودند... 	مردمی	که	مسئولیت	پذیر شکایت	علی)ع(	از

أمیرالمؤمنین)ع( هم همین حرف را به یک زبان دیگری فرمود. ایشان رسول خدا)ص( را در خواب دید و در عالم رؤیا 
کم شده  ک سپردن فاطمۀ زهرا)س( صدا زد »یا رسول اهلل صبرم  کرد. أمیرالمؤمنین)ع( که هنگام به خا با او درددل 
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است اما تحمل می کنم...« بعد از پنج سال خالفتش فرمود که دیگر تحمل ندارم... چرا؟ چون مردم، نوع مدیریت او 
را درک نمی کردند، مردم به دیکتاتوری خو کرده بودند و می گفتند »یک کسی ما را اداره کند« بحث اعتقادی هم زیاد 

نبود. این خوی بردگی که این قدر در قرآن روی این موضوع بحث می شود، همه اش بحث والیت است. 

در آیات کریمۀ قرآن می فرماید »چرا عبد طاغوت می شوید؟« ببینید در تفاسیر چه آورده اند. أمیرالمؤمنین علی  )ع( 
ک می سپرد، می فرمود »یا رسول اهلل)ص( صبرم تمام شده است اما تحمل می کنم.« در عالم رویا  که فاطمه را به خا
بعد از پنج سال ادارۀ این مردم، صدا زد یا رسول اهلل)ص( از دست این امتت، دیگر تحمل ندارم، رسول خدا)ص( 
در عالم رؤیا فرمود: علی جان نفرین کن! علی نفرین کرد، اما نفرین کردنش را ببینید؛ صدا زد: خدایا، علی را از این 
َنا َجاِلٌس َفَسَنَح ِلي َرُسوُل اهلِل ص 

َ
که اینها الیقش هستند به ایشان بده. )َمَلَکْتِني َعْیِني َو أ کسی  مردم بگیر و آن 

ْبَدَلُهْم 
َ
ْبَدَلِني اهلُل ِبِهْم َخْیراً ِمْنُهْم َو أ

َ
َدِد َفَقاَل اْدُع َعَلْیِهْم َفُقْلُت أ

َ
َوِد َو الّل

َ ْ
ِتَك ِمَن األ ّمَ

ُ
َفُقْلُت َیا َرُسوَل اهلِل َما َذا َلِقیُت ِمْن أ

که بعد از من با  ي ؛ نهج البالغه/خطبه70( حضرت در یکی از سخنان خودش به مردم فرموده بود  ِبي َشّراً َلُهْم ِمّنِ
شمشیر شما را اداره خواهند کرد، شما چنین مدیریتی می خواهید. 

بمانید...  که  نمی کنم  وادار  را  شما  من  بروید،  می خواهید،  گر  ا فرمود:  یارانش  به  امام حسین)ع(  عاشورا  شب 
باید  که  بفهمی  خودت  برو،  گفت  امامت  گر  ا حتی  بدهی،  تشخیص  خودت  یعنی  چه؟  یعنی  مسئولیت پذیری 

ماندند... حسین)ع(  دور  که  مسئولیت پذیری  یاران  آن  به  آفرین  بمانی. 
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 چرا خیلی ها شیوۀ مدیریت والیی را نمی پسندند؟
گر سختِی مدیریت والیی، به خاطر »اعتقاد« و »اطاعت« نیست، پس به خاطر چیست؟ ا

،	مسئلۀ	اعتقاد	به	خدا	نبود	 مسئلۀ	اصلی	پیامبران،	به	ویژه	آخرین	پیامبر

شد،  مبعوث  که  پیامبر  آخرین  مخصوصًا  نیست،  خدا«  وجود  به  داشتن  »اعتقاد  الهی  پیامبران  اصلی  مسئلۀ 
کعبه بودند، معجزۀ الهِی »نابود شدن سپاه ابرهه«  که مردم، شاهد خانۀ  کرد  آغاز  رسالت خود را در منطقه ای 
را دیده بودند و اهل عبادت هم بودند؛ حج می کردند، طواف می کردند و صاحبان ادیان مختلف در آن منطقه، 
منتظر آخرین پیامبر بودند. البته طبیعتًا به خاطر فاصله ای که بین پیامبران گذشته تا آخرین پیامبر افتاده بود، 

گرفته بود.  تحریفاتی در عبادت و نوع دین شان صورت 

مسئلۀ اصلی پیامبران، به ویژه آخرین پیامبر، مسئلۀ اعتقاد به خدا نبود. غیر از اعتقاد به خدا، اعتقاد به نبوت 
هم  را  او  برتری  کثراً  ا و  است  برتری  شخصیت  فرد،  این  که  می دانستند  مردم  یعنی  نبود؛  پیامبران  مسئلۀ  هم 
که  می دانیم  می کند،  پیغمبری  ادعای  که  ایشان  می گفت:  رسول خدا)ص(  دربارۀ  ابوجهل  حتی  داشتند.  قبول 
گر او می گوید من پیغمبر هستم، پس حتمًا  که صادق است. ا دروغ نمی گوید، چون شخصیتش را می شناسیم 
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پیغمبر است. )أن رسول اهلل ص لقي أباجهل فصافحه أبوجهل فقیل له في ذلك فقال و اهلل إني ألعلم إنه صادق؛ 
مجمع البیان/ج4/ص455(

	اطاعت	از	خدا	و	رسول	بروند؟ 	بار 	نمی	خواستند	زیر چرا	مخالفین	پیامبر

که آنها می خواستند زیر بار اطاعت پیامبر نروند. وقتی می خواستند زیر بار اطاعت پیامبر نروند،  مشکل این بود 
که همان اطاعت از رؤسای قوم و قبیله شان بود  به جایش چه کار می کردند؟ یک مناسبات اجتماعی ای داشتند 
که قباًل در خأل نبودند؛ آنها به یک چیزی چسپیده  ، راحت تر بود. آنها  و این برای شان نسبت به اطاعت از پیامبر
بودند و نمی خواستند از آن جدا بشوند و بیایند از پیامبر)ص( اطاعت کنند، چیزی که به آن چسپیده بودند چه 

بود؟ »اطاعت از غیر خدا و اطاعت از غیر رسول خدا« 

مگر اطاعت از غیر خدا و غیر رسول خدا ، شیرین تر است؟ مگر پرسودتر است؟ مگر جذاب تر است؟ مگر اینها مریض 
هستند که می خواهند از شخصیت نازنین و خوبی مثل رسول خدا)ص( اطاعت نکنند و به جایش از دیگران اطاعت 

کنند؟ مگر اعتقاد آنها به غیرخدا و غیر رسول خدا)ص(، اعتقاد قوی تری است؟ مگر عالقه شان به آن زیادتر است؟ 

که »چرا فرجام حکومت شان آن طور شد؟« و  کردیم  جلسۀ قبل، این سؤال را دربارۀ أمیرالمؤمنین علی  )ع( مطرح 
بعد هم سؤال را بزرگ تر کردیم و گفتیم »اصاًل چرا رسول خدا)ص( هم فرجام حکومت شان به غربت منجر شد؟« به 
 »

َ
 َغِریبًا َو َسَیُعوُد َغِریبًا َکَما َبَدأ

َ
ْساَلَم َبَدأ ِ

ْ
حدی که فرمود: اسالم غریبانه آغاز شد و بعد دوباره غریب می شود. »ِإَنّ ال

)جعفریات/19۲( چرا از اول، رسول خدا)ص( غریبانه آغاز کرد؟ چرا سیزده سال پیغمبر)ص( در مکه شکنجه شد؟ 
کاری نداشت همه را دور خودش جمع  که برایش  رسول خدا)ص( این قدر شخصیت برجسته و فهمیده ای بود 
گر می خواست، می توانست شبیه ابوجهل و ابوسفیان سیاست ورزی  کند  کند و همه را تابع خودش بکند. ایشان ا
گر  که من ا کند؛ بلکه خیلی زیرکانه تر از آنها. امیرالمؤمنین)ع( هم به مردم فرمود  یا شبیه معاویه، سیاست ورزی 
ُه َیْغِدُر َو  ی َو َلِکّنَ ْدَهی ِمّنِ

َ
می خواستم، خیلی زیرکانه تر از معاویه می توانستم سیاست ورزی کنم...)َو اهلِل َما ُمَعاِوَیُة ِبأ

اِس؛ نهج البالغه/خطبه ۲00( ْدَهی الّنَ
َ
َکَراِهَیُة اْلَغْدِر َلُکْنُت ِمْن أ  

َ
َیْفُجُر َو َلْو ال

چرا	مردم	مدیریت	رسول	خدا)ص(	را	نمی	پذیرفتند	با	اینکه	برتری	شخص	ایشان	را	قبول	داشتند؟

برتری  اما  را نمی پذیرفتند،  کنید؛ »مدیریِت« ایشان  را نمی پذیرفتند؟ )دقت  چرا مردم مدیریت رسول خدا)ص( 
شخص پیامبر را قبول داشتند( برخی در پاسخ به این سؤال می گویند: »این به خاطر حسادت بود« آیا مشرکین 
گر اینها حسود هستند،  مکه نسبت به هم دیگر حسادت نداشتند و فقط نسبت به پیغمبر حسادت داشتند؟ ا
ُخب نسبت به همدیگر هم حسادت دارند. آیا ابوجهل و ابوسفیان و دیگر مشرکین مکه، نسبت به هم حسادت 

نداشتند؟ آیا همه باهم رفیِق شفیق بودند و فقط نسبت به رسول خدا)ص( حسادت داشتند؟

یکی از سران مشرکین-به نام »عتبه«- که تا حدی نسبت به پیامبر)ص( برخورد مالیم تری داشت، در جنگ بدر 
که ابوجهل نسبت به او داشت و  کشته شد، اتفاقًا او می خواست جلوی جنگ بدر را  بگیرد اما از سر حسادتی 
که بین آنها بود )برای اینکه در مقابل ابوجهل، کم نیاورد و موقعیت خودش را بین مردم از دست ندهد(  عداوتی 
کرد. )ثم جلس عتبة علی جمله فسار فی المشرکین من قریش یقول یا قوم أطیعونی و ال  آمد و جنگ را شعله ور 
تقاتلوا هذا الرجل و أصحابه... فحسده أبوجهل حین سمع خطبته و قال إن یرجع الناس عن خطبة عتبة یکن 

سید الجماعة ؛ شرح نهج البالغه ابن أبی الحدید/ ج 14/ص1۲4(
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پس ببینید؛ مسئله صرفًا با موضوع حسادت، تمام نمی شود، مسئله صرفًا با عدم اعتقاد تمام نمی شود، مسئله 
کلمۀ »اطاعت« تمام نمی شود. مسئله چیست؟  صرفًا با یک 

	رسول	خدا	اطاعت	نمی	کردند؟ 	غیرخدا	اطاعت	می	کردند	ولی	از چرا	مشرکین	از

کنید« چون آنها مشکل شان دقیقًا این نیست،  که »بیایید از خدا و رسول خدا اطاعت  به مشرکین مکه نگویید 
البته این هم هست منتها باید دید که آنها به چه چیزی چسبیدند که حاضر نیستند از رسول خدا اطاعت کنند؟ 
از  که  آنها چه مرضی داشتند  که  از سران خودشان چسبیده بودند؛ منتها سؤال این است  آنها به اطاعت  بله؛ 
غیرخدا اطاعت می کردند ولی از رسول خدا اطاعت نمی کردند. درواقع حرفشان این بود: »چون این رئیس قبیله، 
، من را فریب نمی دهد،  به من زور می گوید ولی رسول خدا به من زور نمی گوید! این من را فریب می دهد اما پیامبر

، من را تطمیع نمی کند« این من را تطمیع می کند اما پیامبر

کم بودند، حکومت شان به  که در مدینه حا کردم چرا رسول خدا)ص( بعد از آن ده سالی  دیشب از شما سؤال 
غربت و کوچۀ بنی هاشم کشیده شد؟ چون پیغمبر)ص( زور نمی گفت، چون والیت داشت؛ والیت درواقع یک نوع 

کردیم. که جلسه قبل عرض  گی های خاصی  مدیریت است با ویژ

	همان	اول،	کاری	کند	که	همه	مطیع	او	بشوند؟ آیا	پیامبر)ص(	نمی	توانست	از

مطلبی که در این جلسه می خواهم اضافه کنم این است: در همان ده سالی هم که رسول خدا)ص( در مکه بودند، 
، کسی را به اطاعت از خدا دعوت کنند، و  نخواستند به شیوۀ مکارانه، سیاست ورزانه و به روش های مختلف دیگر

اال برای ایشان کاری نداشت که مثاًل یک ذره با امثال ابوجهل و ابوسفیان، کنار بیاید و آنها را همراه خودش کند. 

که ده سال در مکه شکنجه نشود؟ پیغمبر)ص(  کرم)ص( چه کاری می توانست بکند  االن به شما بگویم، پیامبر ا
کرد، کارش می گرفت؟ من یک طرح به شما بگویم؛  که دعوتش را شروع  گر انجام می داد، از همان اول  چه کاری ا
که بعد از من، علی)ع( جانشین است،  کرد، در همان جلسه نمی فرمود  که برگزار  ایشان در آن جلسۀ فامیلی ای 
کنیم، آن وقت هرچه شما  از من صحبت  بیایید همین االن بنشینیم دربارۀ جانشین بعد  بلکه مثاًل می فرمود: 

بگویید، همان بشود...

کرد و فرمود »بعد از من، علی جانشین است« مشرکین هم  ، امید همه را ناامید  منتها ایشان در همان اوِل کار
گر ما بودیم شاید  کرده است... ا گفتند: او می خواهد قدرت بگیرد و از همین االن برای خودش جانشین تعیین 
کن، فریب بده!«  کن، سرشان را شیره بمال، تبلیغات  به پیامبر)ص( پیشنهاد می دادیم: »ُخب فعاًل تطمیع شان 
اما  ایشان عادی بود،  انجام بدهد و این شیوه هم برای جامعه و قوم  را  کارها  پیامبر)ص( هم می توانست این 

را نکرد. این کار  پیامبر)ص( 

امیرالمؤمنین)ع(	می	توانست	با	زد	و	بند،	همه	را	مطیع	خود	کند،	اما	شیوۀ	مدیریت	والیی	این	نیست

امیرالمؤمنین)ع( هم می توانست، بالفاصله بعد از پیغمبر)ص(، با دو سه تا تماس و دو سه تا زد و بند، کار خودش 
را پیش ببرد. اتفاقًا یکی از کسانی که پای رکاب علی)ع( آمد، ابوسفیان بود، او به علی)ع( گفت: من می توانم به شما 
کمک کنم به قدرت برسی، من از همۀ اینها باعرضه تر هستم، اینها که آمدند جانشین پیامبر شدند شایستگی این 
کاَن أبو ُسفیاَن جاَء إلی  کار را ندارند؟ البته من از اساس، تو را قبول ندارم، ولی تو نسبت به اینها برتر هستی...)َقد 
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َظِر في أمِرِه، َفنادى: َبني هاِشٍم ال ُتطِمُعوا الّناَس  راِن َعَلی الّنَ باِب َرسوِل اهلِل صلی اهلل علیه و آله، وَعِلّيٌ َوالَعّباُس ُمَتَوّفِ
ها َخیاًل وَرِجاًل! َفناداُه أمیُر الُمؤِمنیَن علیه السالم: ارِجع یا أبا ُسفیاَن، َفَواهلِل ما ُتریُد 

َ
ّن

َ
مأَل

َ َ
فیُکم... أما َواهلِل َلِئن ِشئُتم أل

اهلَل ِبما َتقوُل، وما ِزلَت َتکیُد اِلسالَم و أهَلُه ؛ الرشاد/ج 1/ص190(

گر  ا کنیم!  تمام  را  کار  و  بگذاریم  قرار  هم  با  اینجا  بیا  ابوسفیان،  بگوید:  می توانست  هم  امیرالمؤمنین)ع( 
امیرالمؤمنین)ع( می خواست از این زد و بندها انجام بدهد، به راحتی می توانست کارها را سامان بدهد اما ایشان 

کند. درست  را  کار  شیوه،  این  به  نمی خواست 

حتی بعد از اینکه امیرالمؤمنین)ع( به خالفت رسید، برخی از اطرافیان حضرت -به تعبیر بنده- به ایشان گفتند: 
یاعلی تو چرا سیاست نداری؟ حاال فعاًل حرفی دربارۀ معاویه نزن و بگذار او یک مدت دیگری هم مثل قبل، والِی 
کنار بزنیم.  را  که خوب مستقر شدی و پایه های حکومتت محکم شد، بعد می توانیم معاویه  شام بماند، وقتی 
ِسَق ُعَرى  ْنَت َکْیَما َتّتَ

َ
ِه أ اَم َمْن َقْد َکاَن َقْبَلَک، َفَوّلِ

َ
ُه الّش

َّ
ِمیَراْلُمْؤِمِنیَن، ِإّنَ ُمَعاِوَیَة َمْن َقْد َعَرْفَت َو َقْد َوال

َ
)َفَقاَل َلُه: َیا أ

 َتْضَمُن ِلی ُعُمِری َیا ُمِغیَرُة ِفیَما َبْیَن َتْوِلَیِتِه ِإَلی َخْلِعِه 
َ
اَلُم: أ ِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن َعَلْیِه الّسَ

َ
ُموِر ُثّمَ اْعِزْلُه ِإْن َبَدا َلَک. َفَقاَل أ

ُ ْ
األ

: امالی، شیخ طوسی/ص۸7(   َبداً
َ
ُلِنی اهلُل َعْن َتْوِلَیِتِه َعَلی َرُجَلْیِن ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َلْیَلًة َسْوَداَء أ

َ
 َیْسأ

َ
. َقاَل: ال

َ
َقاَل ال

والیت یک نوع مدیریت است و دعوا هم سِر همین »نوع مدیریت والیت« است. به خاطر نوع این مدیریت است 
که خیلی ها از والیت، اطاعت نمی کنند. وقتی شما همین جوری به یک جوان می گویید: »باید از رسول خدا)ص( 
اعتقاد داشته  باید  ایشان عظمت دارد،  که چقدر  کنی، می بینی  أمیرالمؤمنین)ع( اطاعت  از  باید  کنی،  اطاعت 
که در صدر اسالم بودند، مگر عقل و شعور نداشتند و  کنی...« این جوان می گوید: »ُخب آنهایی  باشی و اطاعت 
کسی دیگر بودند؟« نه  که ایشان این قدر برتر است؟« بله می فهمیدند. می گوید: »ُخب آیا عاشق  نمی فهمیدند 

نبودند! آیا از رسول خدا)ص( تنفر داشتند؟ نه نداشتند! پس چرا اطاعت نمی کردند؟ مشکل شان چه بود؟  

کسانی	که	مسئولیت	پذیر	هستند،	»مدیریت	والیی«	را	می	پسندند	و	با	آن	همراه	می	شوند	

که رسول خدا)ص( و امیرالمؤمنین)ع( با یک قوم یأجوج  گیج می شود، فکر می کند  ُخب این طوری، جوان من 
واقع بین  تاریخ،  به  بگذار جوان من نسبت  آنها دیگر نیست!  که شبیه  بودند  و بی عقلی مواجه  نادان  مأجوج، 
که  ، مدیریت می کرده  بشود. باید بگوییم: رسول خدا)ص( یک جوری دستور می داده و یک جوری بدون دستور
کنار بیایند، چون در این صورت باید مسئولیت پذیر می شدند. مردم در  مردم سخت شان بوده با این مدیریت 

که خودشان مسئولیت پذیر باشند.  شرایطی این نوع مدیریت را می پسندند و با آن همراه می شوند 

آن وقت جوان می گوید »این مسئولیت پذیری چیست؟« شما هم این مسئولیت پذیری را برایش توضیح می دهید 
و مثاًل می گویید: مسئولیت پذیری یعنی اینکه معلم امتحان نگیرد و تو خودت درس بخوانی، حضور و غیاب نکند 
اما تو به موقع، حاضر بشوی، مسئولیت پذیری یعنی اینکه نسبت به غیبِت همکالسی ات، احساس مسئولیت 
کارهای خودت نظم بدهی و... آن وقت این جوان می گوید:  کنی. مسئولیت پذیری یعنی اینکه خودت به برنامه و 
بله؛ پس حاال فهمیدی قصه چطور بوده؟ فهمیدی  آدم ها مسئولیت پذیر نیستند!«  کثر  ا که  »ُخب این جوری 

غربت پیغمبر)ص( و أمیرالمؤمنین)ع( سِر چه چیزی بوده است؟ 

والیت یعنی اینکه یک کسی باالی سرت باشد که تطمیعت نکند، تو را نترساند، فریبت ندهد، مجبورت نکند، بلکه 
کنی؟  زندگی  این جوری  انجام بدهی. حاضر هستی  را  کارهای الزم  و  کنی  و احساس مسئولیت  بفهمی  خودت 
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که مخاطب باید خودش بفهمد. اینکه  علت عدم اطاعِت خیلی ها از پیامبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( همین بود 
»خودش باید بفهمد« یکی از عناصر مسئولیت پذیری است. 

	ضدوالیت	درست	می	کند!
ً
برخی	آموزش	ها	دربارۀ	والیت،	اتفاقا

، من دارم می بینم بعضًا  کنار بگذار را  که قباًل دربارۀ والیت دیده ای  می دانی والیت یعنی چه؟ آموزش هایی 
این آموزش ها دارد ضدوالیت درست می کند، یا بی تفاوت نسبت به والیت درست می کند، ولی عاشق والیت، 

نمی کند. درست 

که صرفًا اطاعت  را بپذیری. والیت معنایش این نیست  آقا  که شما صرفًا برترِی این  والیت معنایش این نیست 
آقا را بپذیری. بله، البته اطاعت هم توی آن هست، پذیرِش برتری هم توی آن هست، اما مسئلۀ اصلی  از این 
والیت مداری این است که »این نوع مدیریت را بپذیری« این نوع مدیریت، ریسکش باال است چون تو را خیلی آزاد 

کند؛ بند رّقیت ز پایت برکند!« این را مولوی می گوید.  می گذارد. »کیست موال، آن که آزادت 

گر شما مسئولیت پذیر  گر والیت، ما را آزاد بگذارد، این طوری که مملکت به هم می ریزد و هرج و مرج می شود!« نه؛ ا »ا
گر من مسئولیت پذیر باشم ولی بقیه مسئولیت پذیر نباشند چه؟« امشب قول  باشید، این طور نمی شود. »ُخب ا

دادیم به این سؤال، پاسخ بدهیم که »ریسِک این نوع مدیریت در چیست و چگونه باید این را حل کرد؟«

پس مسئلۀ اصلی والیت »پذیرفتن برتری ها و فضائل أمیرالمؤمنین)ع(« نیست، »پذیرفتن اطاعت مطلق از او« هم 
گر از او سؤال  نیست، او گاهی از اوقات به تو دستور نمی دهد و باید خودت تشخیص بدهی، گاهی از اوقات، حتی ا
می کنی هم جوابت را نمی دهد، گاهی از اوقات، حتی برعکسش را می گوید؛ مثل شب عاشورا که امام حسین)ع( به 

یارانش فرمود »بروید« درحالی که آنها باید می ماندند. اینکه فرمود »بروید« درواقع یعنی نباید بروید!

والیت،	نوعی	مدیریت	است	که	پذیرفتنش	سخت	است/	پذیرفتن	مدیریِت	والیی،	چه	سختی	ای	دارد؟

چرا پس از ده سال حکومِت پیامبر)ص( و در آغاز والیت أمیرالمؤمنین)ع( و پس از پنج سال حکومت ایشان، مردم 
نتوانستند والیت را درست و حسابی بپذیرند؟ چون والیت، نوعی مدیریت است که پذیرفتن آن سخت است. چه 

سختی ای دارد؟ خب، این قسمت دوم صحبت است که االن می خواهیم درباره اش توضیح بدهیم:

آزادی را دوست دارند ولی می دانی چیست؟ آدم ها یله و رها بودن  پذیرفتن والیت چه سختی ای دارد؟ آدم ها 
و ول بودن را دوست دارند ولی می دانی چیست؟ آدم ها دوست دارند در اختیار خودشان باشند ولی می دانی 
چیست؟ کاش حاضر نبودند آزادی و استقالل شان را یک ذره هم به کسی وام بدهند! مشکل این است که آدم ها 
خیلی راحت حاضر می شوند »یک ذره آزاد باشند، یک ذره برده باشند« یعنی حاضرند در مقابل یک ذره آزادی و 

کنند.  که به آنها می دهند، برده بشوند تا یک کمی راحت زندگی  اختیاراتی 

	شیوۀ	مدیریت	ولّی	خدا	را	نمی	پسندند؟
ً
چرا	آدم	ها	معموال

کنار همدیگر بگذاری، یک دفعه ای  گر در  آزادی را دوست دارند، راحتی را هم دوست دارند، این دوتا را ا آدم ها 
تو احترام  به  کامل  ولّی خدا می خواهد  ولّی خدا نمی روند، چرا؟ چون  آدم ها دنبال  که  این می شود  نتیجه اش 
بگذارد و استقالل تو را رعایت بکند، اما یک کسی دیگر که رقیب این والیت است، برعکس عمل می کند؛ یعنی تو را 
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گر ناقص و نصفه هم تو را که به بردگی کشید، درواقع  به بردگی می کشد؛ حاال یا کامل به بردگی می کشد یا ناقص! ا
تو عبد او هستی و دیگر عبد خدا نمی شوی. 

کالس رفته است و می گوید: من می خواهم این شیوۀ مدیریت والیی را سر  کنید یک معلم، سر  مثال بزنم؛ فرض 
گوش بدهند، بچه ها را مجبور نمی کنم درس بخوانند،  کنم؛ بچه ها را مجبور نمی کنم به حرف هایم  کالس اجرا 
که  کالس هست  سعی می کنم حِس مسئولیت پذیری  را در بچه ها باال ببرم، اما یک بچۀ ُتخس و سرکشی سر این 
دارد با ترساندن بچه ها و تمسخر کردن بچه ها و تطمیع کردن بچه ها و زور گفتن به بچه ها، این دانش آموزان من 

کنم؟ را به یک طرف دیگری می برد، من چه کار 

أمیرالمؤمنین)ع( می خواهد آزادمنش رفتار کند و به انسان ها، احترام بگذارد، برای استقالل آنها ارزش قائل بشود، 
اما یک کسی دیگر از راه می رسد و با روش های دیگری مثل فریب، تهدید، تطمیع و زورگویی، انسان ها را به سمت 
خودش می برد و آنها را بردگی می کشد؛ همان کاری که معاویه انجام می داد. او افراد را با ترساندن یا با تطمیع کردن، 

گر به طرف ما بیایی، صدهزار دینار به تو می دهم... به سمت خودش می کشاند، مثاًل می گفت: ا

کارها را  یا علی)ع( تو با ترساندن یا به طمع انداختن و... آدم ها را به بردگی نمی کشی، ولی معاویه از آن طرف، این 
گر مالک اشتر  گرفته بود، گفت: ا که سر راه مالک اشتر قرار  می کند، مثاًل افراد را می ترساند. معاویه به آن کشاورزی 
از اینجا خواست عبور کند، او را می کشی و اال تو را خواهم کشت! او هم به مالک اشتر، شربت آلوده به زهر داد و او 

را به شهادت رساند. 

کار را نمی کنم« خب  کن... می فرماید »نه، من این  کن، یا تطمیع  خب یا علی، تو هم این طرف چند نفر را تهدید 
که  بود  این درواقع جواب سؤالی  بله، ُخب همین طور هم شد.  کارها پیش نمی رود!  و  که نمی شود  این طوری 
گوش می کنند اما شما از  که أمیرالمؤمنین)ع( فرمود: چرا یاران معاویه از معاویه حرف  کردیم  جلسه قبل مطرح 
اِم َیْعِصی اهلَل َو ُهْم ُیِطیُعوَنُه ؛ 

َ
ْهِل الّش

َ
أ ْنُتْم َتْعُصوَنُه َو َصاِحُب 

َ
أ َو  گوش نمی کنید؟ )َصاِحُبُکْم ُیِطیُع اهلَل  من حرف 

نهج البالغه/خطبۀ 97( چون یاران معاویه عادت کرده اند به بردگی، حاضر هستند تطمیع بشوند، حاضر هستند 
کار بکنند، حاضر هستند نصف اختیارات و نصف استقالل شان را از دست بدهند. بترسند و 

خیلی	ها	با	تطمیع	و	تهدید،	حاضرند	بردۀ	دیگران	بشوند	و	استقالل	خود	را	از	دست	بدهند

کار را بکنند، یعنی حاضرند تن به بردگی بدهند، تطمیع بشوند و استقالل  االن هم خیلی ها حاضر هستند این 
خودشان را از دست بدهند. االن به بردگی تن دادن، نرخ رایِج فرهنگ جاری جامعۀ جهانی است. سالطین غربی 
را می ترسانند، کافی است  را می گیرند و یک مقدار هم تو  آزادی تو  از  را می گیرند؟ نه، یک مقدار  آزادی  مگر همۀ 
یک بار به آنها بگویی »َچشم« آن وقت می شوی بردۀ آنها. آیا این یک مسئلۀ اعتقادی است؟ به ظاهر نه، ظاهراً 
که خدا خوب است، امام زمان)ع( خوب است، امام حسین)ع( خوب  اعتقاد شما هم درست است و معتقدی 

که بردۀ دیگران هستی. که نگاه می کنی، می بینی  است، اما زندگی ات را 

والیت مسئلۀ اصلی اش، به نوع مدیریت برمی گردد. والیت گریزی هم مسئلۀ اصلی اش برمی گردد به اینکه اواًل آن 
کند،  را نمی تواند تحمل  او می دهد  که پیغمبر به  آزادی و استقاللی  که والیت گریز است، درواقع این همه  کسی 
کسی دیگر از سر راه می رسد و این آدم  ، زیاد می شود. ثانیًا یک  یعنی ظرفیتش را ندارد و رویش نسبت به پیغمبر
والیت گریز را تطمیع می کند و می ترساند و او هم یک ذره می گوید »َچشم« و تمام! به همین سادگی برده می شود. 
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	می	شوند آنهایی	که	روحیۀ	بردگی	دارند،	والیت	گریز

حاال ببینیم قرآن چه می فرماید؟ نقطۀ مقابل والیت مداری چیست؟ بردگی، دشمن والیت مداری چیست؟ بردگی. 
دیدی بعضی ها یک ژستی هم می گیرند و می گویند »نه، ما از آن حزب اللهی هایش نیستیم که والیت مدار باشیم!« 

ُخب اینکه خیلی بد است؛ این یعنی برده هستی! آنهایی که روحیۀ بردگی دارند، والیت گریز هستند. 

کید می کردم  در کدام یک از کتاب های درسی به شما این طوری آموزش دادند؟ این همان معنایی است که بنده تأ
گر می خواهیم والیت را توضیح بدهیم،  کارکردگرایانه توضیح بدهیم« مثاًل ا »بیاییم مسائل اعتقادی را به صورت 
باید اثر اجتماعی اش را بگوییم که مخاطب ما بفهمد مسئله چیست؟ و اال خواهد گفت: »این یک مسئلۀ اعتقادی 

است و من به این جور مسائل، اعتقاد ندارم!«

	عدم	اعتقاد	نیست مشکل	ضدوالیت	ها،	سِر

که مدح علی)ع( یا مدح  گر به آنها بگویید: »یک مجلسی هست  که ا بسیاری از سکوالرها و ضدوالیت ها هستند 
خودم  من  اصاًل  دارم،  قبول  را  آقا  خیلی  من  است،  خوب  خیلی  می گویند:  جواب  در  می گویند...«  حسین)ع( 
گر مدح علی ابن ابیطالب و فضائل  بهتر از تو مدحش را می گویم و فضایلش را می دانم... خیلی از این سکوالرها ا

از مدح اهل بیت)ع(، لذت می برند.  بلکه  با یک دانه اش هم مخالفت نمی کنند،  را بگویید،  أمیرالمؤمنین)ع( 

در زمان خود أمیرالمؤمنین)ع( هم، همین طور بود. حتی معاویه وقتی خبر شهادت أمیرالمؤمنین)ع( را شنید، 
کی هستم؟  کیست... حتی امام حسین)ع( به شمر ملعون فرمود: می دانی من  گفت: آخر نمی دانید او  کرد و  گریه 

گفت »آره می دانم. تو پسر پیغمبر هستی، من تو را می کشم و می روم جهنم...« پس مشکل اعتقادی نبود. 

با  جنگ  به  گر  ا که  گفتند  او  به  بودند.  ترسانده  هم  و  بودند  کرده  تطمیع  هم  را  او  بود؟  چه  سعد،  عمر  مشکل 
گر این کار را نکنی، خانه ات را آتش می زنیم... او هم روحیۀ  امام حسین)ع( بروی، حکومت ری را به تو می دهیم و ا
بردگی داشت نه روحیۀ مسئولیت پذیری. روحیۀ مسئولیت پذیری یعنی اینکه روی پای خودت بایستی، اما مشکل 

که روحیۀ مسئولیت پذیری و استقالل ندارند. خیلی ها این است 

	بردگی	است 	از متأسفانه	سبک	زندگی	ما	با	این	بروکراسی	های	غیرانسانی،	سرشار

داً ص ِباْلَحّقِ  ببینید أمیرالمؤمنین علی )ع( چطور توضیح می دهد؟ می فرماید: »َفِإّنَ اهلَل َتَباَرَك َو َتَعاَلی َبَعَث ُمَحّمَ
َیِة 

َ
َج ِعَباَدُه ِمْن ِعَباَدِة ِعَباِدِه ِإَلی ِعَباَدِتِه َو ِمْن ُعُهوِد ِعَباِدِه ِإَلی ُعُهوِدِه َو ِمْن َطاَعِة ِعَباِدِه ِإَلی َطاَعِتِه َو ِمْن َوال ِلُیْخِر

َیِته « )کافی/ج۸/ص3۸6( خداوند پیامبر را مبعوث کرد تا بندگان را از بندگی دیگران دربیاورند و آنها 
َ

ِعَباِدِه ِإَلی َوال
را به سوی بندگی خدا بیاورند...

االن امام حسین)ع( موفق شده است ما را از بردگی دیگران دربیاورد؟ متأسفانه سبک زندگی ما سرشار از بردگی 
کثیف. ما سبک زندگی مان خراب است. سبک تعلیم و تربیت مان غلط  است؛ با این بروکراسی های غیرانسانی و 
ْصَغی ِإَلی  َناِطٍق  َفَقْد َعَبَده 

َ
گر حرف کسی را گوش کنی، درواقع بندۀ او شده ای )َمْن  أ است. آن وقت فرموده اند که ا

؛ کافی/ج6/ص434(  ُخب ما که اصاًل اطاعت نکردیم، فقط به حرفش گوش کردیم و مثاًل گفتیم »بدک نمی گوید« 
آیا او حرف خدا را زد؟ نه، حرف خودش را زد. ُخب تو عبدش شدی. ببینید آدم چقدر راحت، عبد دیگران می شود!
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موضوع »بندگی خدا« نیست، موضوع »بندگی نکردِن غیرخدا« است. اصول دین چند تا است؟ نمی دانم چند تا 
 ، است، اما اولی اش این است که »بندگِی غیرخدا نکنی« اولی اش توحید نیست، اولی اش »ال إله« است. مگر پیغمبر
اول از خدا صحبت نکرد؟ نه، پیغمبر گفت »ال إله...«، اول باید سِر این »ال إله« صحبت کنیم. مسئلۀ اول این است 
که »عبد کی هستی؟« تو بگو چطور زندگی می کنی و سبک زندگی ات چگونه است، تا من بگویم عبد کی هستی یا 
نه؟ مسئلۀ اول این است: »خودت باش، مستقل باش، مسئولیت پذیر باش، زشت است بردۀ کسی دیگر باشی« 

مگر من برده هستم؟ االن برایت توضیح می دهم که برده هستی یا نه. 

لیبرال	ها	و	غربزده	ها،	مردم	را	به	»بردگی	نوین«	دعوت	می	کنند/	عالمت	بردگی	نوین	چیست؟

 َفَقْد َعَبَدُه« )مجمع البیان/ج۸/ص770( کسی که از یک فرد زورگو اطاعت 
ً
ارا َطاَع َجّبَ

َ
امام صادق)ع( فرمود: »َمْن أ

کند او را عبادت کرده و عبد او شده است. االن ما چه مشکلی داریم؟ االن مسئلۀ بردگی نوین مطرح است. بردگی 
نوین چیست؟ این دموکراسی، این نظام سرمایه داری و لیبرالی، و این فضایی که در جهان هست، درواقع فضای 

بردگی نوین است. غربزده هایی که در جامعۀ ما هستند، درواقع مردم را به بردگی نوین دعوت می کنند. 

گری می شود، وقتی به مردم  عالمت بردگی چیست؟ در عرصۀ سیاست، وقتی سیاست بازی می شود، وقتی اغوا
بهای الزم داده نمی شود، همان بردگی نوین است. وقتی سطح مشارکت مردم در ادارۀ زندگی خودشان پایین 
آغاز بشود تحت  از بردگی نوین است. تازه باید یک بحثی  است، وقتی زندگی جمعی نداریم، اینها صورت هایی 
است،  نوین  بردگی  اوِج  که  نئولیبرالیزم  این  مثاًل  چیست؟  نوین  بردگی  گی های  ویژ نوین«.  بردگی  »نفی  عنوان 

کنند!«  می گوید: »اصاًل نباید بگذاریم مردم زیاد با هم ارتباط داشته باشند! باید هرکدام تنها زندگی 

کار اقتصادی جمعی انجام بدهید؟ نه!  که مثاًل یک تعاونی ای راه بیندازید و یک  کرده اید  کار  آیا شما با همدیگر 
ُخب این هم یک وجهی از تن دادن به بردگی نوین است. وجوه دیگرش چیست؟ آیا در عرصۀ سیاسی، رسانه ها 
کذاب  و ژورنالیسم سیاسی، دروغ هم می گویند؟ بله، تا دلت بخواهد، دروغ می گویند و تهمت می زنند! خبرنگار 
هم داریم که همین طوری دروغ می گوید... ُخب اینها نمادهای بردگی نوین است. یا مثاًل بروکراسی و قانون، شما را 
 به یک سلسله رفتارهایی وادار می کند، این هم نماد بردگی نوین است. االن بردگی دیگر مثل زمان فرعون که 

ً
کثرا ا

گفتیم، از نمادهای بردگی نوین هستند. که  نیست که شالق بزنند، همین نمونه هایی 

»هیئت«	نماد	بردگی	نوین	نیست؛	نماد	والیت	مداری	است

االن هیئت نماد چیست؟ هیئت نماد بردگی نوین نیست، چون چهار تا دانشجو جمع شده اند، با همدیگر این 
که بیایید هیئت راه بیندازید، نه شاید از ایشان  گفته  است  هیئت را راه انداخته اند، نه مقاِم مسئولی به ایشان 
تقدیر کنند و بگویند »آفرین«. پولش را هم باید خودشان جور کنند، یا از مردم جمع می کنند یا از جیب خودشان 
کار  بروکراسی نیست، نوع مدیریتش  تابع  می گذارند. هیئت نماد والیت مداری است، چرا؟ چون نوع مدیریتش 

جمعی است، نوع مدیریتش مسئوالنه است.

گر این جوان ها برای هیئت کار نکنند چه می شود؟ خودبه خود هیئت تعطیل می شود، دیگر هیئتی نخواهد بود.  ا
اینجا بوی آزادی می آید، چون کار مسئولیت پذیرانه است. 
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	استقالل	و	 امام)ره(:	تربیت	یافتگان	شرق	و	غرب،	برپادارندۀ	سلطۀ	ابرقدرت	ها	هستند	/	بردگی	یعنی	بخشی	از
آزادی	خودت	را	بدهی	برای	یک	منفعت	حداقلی	و	بی	ارزش

ببینید حضرت امام)ره( چه می فرماید: »ما از شّر رضاخان و محمدرضا خالص شدیم، لکن از شّر تربیت یافتگان 
غرب و شرق به این زودی ها نجات نخواهیم یافت« )صحیفه امام/ ج 15/ص 447( تربیت یافتگان شرق و غرب، 
بدی شان چیست؟ امام)ره( در جملۀ بعدی، همین را توضیح می دهد و می فرماید: »اینان برپادارندگان سلطۀ 

ابرقدرت ها هستند.« )همان(

تربیت شدۀ غرب و شرق، برپادارندۀ سلطۀ ابرقدرت ها است. چنین کسی در مواضع سیاست خارجی هم می گوید 
که در مقابل آمریکا باید کوتاه بیاییم. حاال شما هرچقدر بگویید که »ما این همه امکانات داریم و می توانیم بزنیم و 

مقاومت کنیم و...« او می گوید: نه، منطقی نیست! 

بردگی یعنی اینکه بخشی از استقالل و بخشی از احساس مسئولیت و بخشی از آزادی خودت را بدهی برای یک 
که  کار نهی می فرماید و خالصه اش این است  منفعت حداقلی و بی ارزش. خداوند در آیات قرآن، انسان را از این 
گر چنین کاری بکنی، خودم نابودت می کنم! در این هشت سال اخیر هم دیدید که ملت ما کم اذیت  می فرماید ا

نشد؛ چون بوی تئوری های بردگی نوین، زیاد استشمام می شد. 

که	به	جوان	ها	و	نخبه	ها	 	نوع	مدیریت	والیی	باشد/	استانداری	 از باید	 در	جامعۀ	والیی	تمام	مراتب	مدیریت	
نیست والیی	 نظام	 	 استاندار ندهد،	 میدان	

والیت، نوعی مدیریت است و در جامعۀ والیی، تمام مراتب مدیریت باید همین طور باشد؛ نه اینکه فقط والیت 
پیغمبر یا والیت امام معصوم یا والیت فقیه، باید این گونه باشد. 

کنند.  بازنگری  یک بار  را  استاندارها  وظائف  دارم  تقاضا  کشور  محترم  وزیر  از  و   ، جمهور محترم  ریاست  از  من 
استانداری که استعدادهای استانش را رو نیاورد، به جوان ها و نخبه ها میدان ندهد و حّس مسئولیت پذیری را در 

استان پخش نکند، این استانداِر یک نظام والیی نیست، بلکه استاندار نظام بردگی نوین است.

	بیاور 	بار 	بیاورم؟	او	را	مسئولیت		پذیر 	بار چگونه	بچه	ام	را	والیت	مدار

، روی دوش مسئولیت پذیری آدم ها است و مسئولیت پذیری آدم ها  در این نوع مدیریت )یعنی مدیریت والیی( بار
یکی از لوازمش، قدرت تشخیص باالست، یکی از لوازمش، کار جمعی است، یکی از لوازمش، انگیزۀ درونی برای 

که در جلسات قبل دربارۀ مسئولیت پذیری داده شد.( حرکت است )یعنی همان توضیحاتی 

. من تا حاال فکر می کرم  کنم؟ او را مسئولیت  پذیر بار بیاور من می خواهم بچه ام را والیت مدار بار بیاورم، چه کار 
بچه ام را باید مطیع بار بیاورم! نه؛ راهش این نیست، البته اطاعت را نفی نمی کنم؛ اما اطاعت در چه مدیریتی؟ 
اطاعت در مدیریت دیکتاتوری هم داریم که خیلی راحت است. اطاعت در مدیریت برده داری نوین هم داریم که 
خیلی راحت است، اصاًل ممکن است مستقیم هم به تو دستور ندهد اما یک جوری با قوانین، مجبورت می کند و 

کنی.  که مجبور هستی اطاعت  استقاللت را از تو می گیرد 
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	موضوع	والیت	سخت	است؟	چون	الزمه	اش	مسئولیت	پذیری	است چرا	اطاعت	در

اما اطاعت در موضوع والیت سخت است، چرا؟ چون نوع مدیریتش فوق العاده انسانی، آزادمنشانه و زیبا است که 
البته الزمه اش مسئولیت پذیری است.

نکتۀ حساس و مهم در مسألۀ والیت، نوع مدیریت والیت است که أمیرالمؤمنین)ع( می فرمود: من به خاطر تقوایی 
ْدَهی اْلَعَرِب ؛ 

َ
َقی َلُکْنُت أ  الّتُ

َ
گر حکومتم شکست بخورد )َلْو ال که دارم، دست از این نوع مدیریت برنمی دارم حتی ا

اِس ؛  ْدَهی الّنَ
َ
َکَراِهَیُة اْلَغْدِر َلُکْنُت ِمْن أ  

َ
ُه َیْغِدُر َو َیْفُجُر َو َلْو ال ي َو َلِکّنَ ْدَهی ِمّنِ

َ
کافی/ج۸/ص۲4( )َو اهلِل َما ُمَعاِوَیُة ِبأ

کارها به غم و اندوه و غربت  نهج البالغه/خطبه ۲00( و همین طور هم شد، یعنی علی الظاهر ایشان موفق نبود و 
گر  ختم شد. هرچند به قول خیلی ها ایشان در تاریخ، پیروز شد و اسوۀ عالم شد. کمااینکه امام حسین)ع( هم-ا
این طور بخواهیم بگوییم- درواقع پیروز شد، ولی دربارۀ امام زمان)ع( بنا نیست دوباره این اتفاق بیفتد و به غربت 

و مظلومیت ایشان منتهی شود. ُخب برای اینکه این اتفاق نیفتد، باید نوع مدیریت والیی شناخته بشود.

مشکِل	مدیریت	والیی	»عدم	مسئولیت	پذیری«	است	نه	»عدم	اطاعت«	یا	»عدم	اعتقاد«	/	مدیریت	والیی	به	
وابسته	است مردم	 مسئولیت	پذیری	

ُخب یک قسمت دیگر از بحث، باقی مانده است که باید خدمت تان عرض کنم و بحث را تمام کنم:

که بیان شد، مدیریت والیی به مسئولیت پذیری مردم وابسته است. ما تا حاال فکر می کردیم مشکِل  همان طور 
مدیریت والیی، اطاعت است و چون خیلی ها نمی توانند اطاعت کنند لذا به مشکل می خورد. درحالی که مشکلش 
علی)ع(  از  فقط  و  بکنند،  اطاعت  می توانند   ، دیگر خیلی های  و  یزید  و  معاویه  از  اینها  چطور  نیست.  اطاعت 

بکنند؟ اطاعت  نمی توانند 

ما تا حاال فکر می کردیم والیت مداری مشکلش اعتقاد است و چون اینها اعتقاد ندارند به مشکل می خورند! نه، 
که از معاویه اطاعت می کنند، به معاویه اعتقاد  مشکل و چالش اصلی والیت مداری اعتقاد نیست، مگر اینهایی 

دارند؟ هیچ کدام اعتقاد ندارند. چطور آنجا خوب اطاعت می کنند، ولی اینجا اطاعت نمی کنند؟ 

مشکل	اول:	والیت	وقتی	بزرگوارانه	برخورد	می	کند،	برخی	سوءاستفاده	می	کنند

پس مشکل و چالش اصلی والیت مداری نه اعتقاد است نه اطاعت، پس مشکل چیست؟ نوع مدیریت والیی 
می شود  این  منفی اش  اثِر  که  یک  هست  بزرگواری  و  انسانیت  هست،  آزادی  هست،  کرامت  متنش  در  این قدر 
که می خواهند پیغمبر)ص( و امیرالمؤمنین)ع( را  که بعضی ها رو پیدا می کنند و این قدر روی شان زیاد می شود 
کسی  کرد؛ یعنی  که اقدام به ترور حضرت  بکشند. کمااینکه یکی از فرماندهان اصلی سپاه أمیرالمؤمنین)ع( بود 
ترغیب  و  تحریک  امیرالمؤمنین)ع(  ترور  برای  را  او  و  »ابن ملجم«  به نام  کرد  پیدا  تروریست  یک  »اشعث«  به نام 
که والیت وقتی بزرگوارانه برخورد می کند، بعضی ها پررو می شوند و سوءاستفاه  کرد. پس یک مشکلش این است 

چیست؟  دیگرش  مشکل  می کنند. 

مشکل	دوم:	رقیب	والیت،	به	وسیلۀ	تهدید	و	تطمیع،	افراد	را	مطیع	خود	می	کند

مشکل بعدی این است که در کنار والیت، یک رقیبی هم هست که او بزرگوارانه برخورد نمی کند، بلکه می ترساند و تطمیع 
می کند، و با این شیوه ، مردم را به سمت خودش می کشد، ُخب مدیریت والیی با این دو تا مشکل چه کار می کند؟
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که می گویید ما  که حکومت أمیرالمؤمنین)ع( نگرفت. حاال  کنیم؟ دیدید  با این مشکالت، چطور باید برخورد  ما 
می خواهیم به سمت حکومت والیی برویم، ُخب این مشکالت را چگونه حل کنیم؟ ریسکش را چطور برطرف کنیم؟ 

دو	اقدام	مهم	برای	برطرف	شدن	ریسک	مدیریت	والیی:

باید  اینکه فهم مردم  کرد: یکی  باید  کار  تا  نوع مدیریت دارد، دو  این  که  یا خطراتی  برطرف شدن ریسک  برای 
کند و تربیت شخصیت افراد برای مسئولیت پذیر شدن باید انجام شود  نسبت به مسئولیت پذیری افزایش پیدا 
و همچنین زشت بودن مسئولیت پذیر نبودن و زشت بودن »بردگی نوین« درک بشود )که مظاهر بردگی نوین را 

کنیم(  کردیم؛ هرچند نتوانستیم در این باره مفصل صحبت  اجمااًل عرض 

کند؛ البته مسئولیت پذیری  بصیرت و فهم و تربیت و فرهنگ مردم نسبت به مسئولیت پذیری باید افزایش پیدا 
که در این زمینه هست، بخوانید. یکی از  کتاب هایی را  کردم. از شما می خواهم بروید  که عرض  با همۀ مختصاتی 
کتاب های خوب دیگری هم در  کتاب ها »مسئولیت و سازندگی« اثر مرحوم آقای »علی صفایی« است. البته  این 

گمشده«( کتاب »مسئولیت پذیری، فضیلت  که روانشناس های محترم نوشته اند، مثل  این باره هست 

گر در یک جامعه ای از نظر فرهنگی، مسئولیت پذیری یک ارزش برتر بشود، دین هم می آید این مسئولیت پذیری  ا
که »تو در این بحث، زیرآب  را فربه می کند، عمیق می کند، تثبیت می کند؛ با همان اعتقادات. بعضی ها نگویند 
شده  حساس  مسئولیت پذیری  به  نسبت  که  را  بشری  اندیشۀ  همین  اعتقادات،  اتفاقًا  نه،  زدی!«  را  اعتقادات 
است، تثبیتش می کند، تقویتش می کند و آن را توسعه می دهد. بنده اعتقادات را نفی نمی کنم، زمان پرداختن به 

کاربردش را دارم عرض می کنم. اعتقادات و مکان و 

اینکه ما بدانیم خدا هست، مشکل را حل نمی کند؛ مگر اینکه یک کسی این قدر باظرفیت باشد که وقتی شنید و 
فهمید که »خدا هست« تا آخرش برود. ولی آدم ها که معمواًل این جور نیستند.

ریسک	مدیریت	والیی	را	چگونه	باید	برطرف	کرد؟		

کرد؟ یکی اینکه  ریسک مدیریت والیی)یعنی خطرات ناشی از عدم مسئولیت پذیری مردم( را چگونه باید برطرف 
مسألۀ مسئولیت پذیری را باید در جامعه جا انداخت و همچنین نوع زندگی و سبک زندگِی بردگی نوین را از بین برد. 

دیگر باید چه کار کنیم؟ طرفداران والیت باید خیلی پای والیت بایستند. والیت زور نمی گوید و به طور طبیعی، وقتی 
که خودبه خود خیلی از  کند. اما محبتش در سینه های ما این قدر باید محکم باشد  زور نگوید، نمی تواند اداره 

مسائل حل بشود؛ امام زمان)ع( همین طوری جهان را اداره می کند. 

فکر می کنید امام  زمان)ع( با میلیون ها پلیس و سازمان های اطالعاتی عریض و طویل و هزاران قانون و نظارت و 
هزاران دوربین کنترل کننده، جهان را اداره خواهد کرد؟ نه، امام زمان)ع( را یک آدم حسابی هایی این قدر دوستش 
که  ، عقالنیت والیی این قدر در جامعه افزایش پیدا می کند  کسی جرأت تخطی نمی کند؛ به عبارت دیگر که  دارند 
کسی جرأت تخطی پیدا نمی کند. همین جلسات روضه امام حسین)ع(، جرأت خیلی از مزاحمت های بیخود علیه 
گر کسی حرف عقالنی علیه مجلس امام حسین)ع(  مجلس امام حسین)ع( را از بین می برد و باعث می شود فقط ا
دارد، بیاید مطرح کند که البته حرف عقالنی ای علیه مجلس امام حسین)ع( وجود ندارد. گفت »ای مگس عرصۀ 

غ نه جوالنگه توست ؛ ِعرض خود می بری و زحمت ما می داری« سیمر
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روضۀ  اصل  بعضی ها  نبودید  محکم  حسین)ع(  امام  پای  این قدر  حسین)ع(  امام   محبین  شما  گر  ا
أباعبداهلل الحسین)ع( و همۀ این مسائل را زیر سؤال می بردند. ولی از ابهت محبت شما به أباعبداهلل الحسین)ع( 

می شود.  کم  مزاحمت ها  از  خیلی 

که  کسی  که به تو آزادی می دهد، عاشق  کسی  ما چرا باید عاشق والیت باشیم؟ چون عاشق والیت یعنی عاشق 
برای انسانیت تو احترام قائل است، عاشق کسی که تو را کریمانه تربیت می کند، عاشق کسی که خطای تو را جبران 
می کند، مثل یک مادر مهربان، مثل یک مربی توانمندی که می تواند کاری کند تو روی پای خودت بایستی. ُخب 
؛ تحف العقول/ ِغیر ِة ِباْلَوَلِد الّصَ مِ  اْلَبّرَ

ُ ْ
َماُم...َکاأل ِ

ْ
چرا عاشقش نباشی؟! کلمات امام رضا)ع( را دربارۀ امامت بخوانید ))ال

ص439( زیارت جامعه را ببینید که دربارۀ امامت چه تعابیری دارد! 

،	دیگران	را	به	مسئولیت	پذیری	دعوت	می	کند یک	آدم	مسئولیت	پذیر

خودمان  ما  فقط  و  نبودند  مسئولیت پذیر  ما  رفقای  گر  ا مثاًل  یا  نبود،  مسئولیت پذیر  جامعه ای،  یک  گر  ا حاال 
آدم  یک  که  است  این  مسئولیت پذیری  عناصر  از  یکی  کنیم؟  چه کار  باید  آن وقت  بودیم،  مسئولیت پذیر 
از منکر  امر به معروف و نهی  را  را به مسئولیت پذیری دعوت می کند. در اسالم اسمش  ، دیگران  مسئولیت پذیر

است.  اجتماعی  مسئولیت  و  جمعی  زندگی  سبک  نوع  یک  درواقع  که  گذاشته اند 

که این قدر ارزشمند است در مقابل ارزش امر به معروف و نهی از منکر مانند یک قطره است  جهاد فی سبیل اهلل 
َکَنْفَثٍة ِفی   

َّ
ْهِی َعْن اْلُمْنَکِر ِإال ْمِر ِباْلَمْعُروِف َو الّنَ

َ ْ
َها َو اْلِجَهاُد ِفی َسِبیِل اهلِل ِعْنَد األ

ُ
ْعَماُل اْلِبّرِ ُکّل

َ
در مقابل دریا. )َو َما أ

که در آن شهادت هم هست، نسبت به ارزش امر  ی ؛ نهج البالغه/حکمت 374( ارزش جهاد فی سبیل اهلل  َبْحٍر ُلّجِ
به معروف و نهی از منکر-که درواقع یک احساس مسئولیت اجتماعی است- مانند یک قطره است در مقابل 
دریا. چرا امر به معروف و نهی از منکر این قدر مهم شده است؟ برای اینکه احساس مسئولیت جمعی، احساس 

مسئولیت اجتماعی و احساس مسئولیت نسبت به جامعه را رواج بدهد.

محبت ما به أباعبداهلل الحسین)ع( باید ما را به سمت این احساس مسئولیت اجتماعی بکشاند و باید ما را از انواع 
گر گریۀ ما برای امام حسین)ع( ما را به مسئولیت پذیری اجتماعی)یعنی به عمق  بردگی های کهن و نوین، آزاد کند. ا
گر این محبت، ما را از انواع بردگی ها نجات ندهد، خیلی برای ما بد است. مردم کوفه هم  والیت مداری( نکشاند و ا
محبت به حسین)ع( داشتند و حتی برای حسین)ع( گریه کردند؛ وقتی سر بریدۀ امام حسین)ع( را به کوفه آوردند، 

خیلی ها گریه کردند...  


